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 اواًل: المقدمة
 مددد  متنوعدددة مجموعدددةتبندددي  خدددال  مددد  م،0522 عدددام منددد  العدددراق فدددي المتحدددد  األمدددم عمددد بدددد  

م، تواجدددت 5112، وبعددد عددام العددراق فددي لهددا مكاتددب ت عددد سدد س وفددي بدايددة التسددعينات .البددرام 
ال سدديما بعددد احددتال  العددراق ، العددراق لمسدداعد هيئددات اخددرب تابعددة لهددا ابر هددا بعمددة االمددم المتحددد  

 0842 المدددرقم االمددد  مجلددد  مددد  الصدددادر القدددراربموجدددب  مددد  قبددد  الواليدددات المتحدددد  االمريكيدددة

 قددوات  الدد  القددوات االمريكيددة بموجبدد  حددو  والدد  . م5112 مدد  العددام مدداي  55 فددي والصددادر
. مم انخض تممي  االمم المتحد  بعد تفجير مقرهدا فدي بادداد الرابعة جنيف بإتفاقية وال مها  محتلة

عدددادت االمدددم  م،5112 خدددري ، وفدددي عدددام  50الددد   اسدددفر عددد  مقتددد  رئدددي  البعمدددة  نددد ا  مدددع 
  .1البالد المتحد  في توسيع انشطتها في جميع انحاء

 ثانيًا: مشكلة الدراسة
موقدددددع  ة علددددد  شدددددبكة االنترندددددت،    اشدددددارتت ايدددددد اعدددددداد الصدددددفحات والمواقدددددع االلكترونيددددد 

)stats live internet(2 هد   الصدفحات والمواقدع 3مليدار موقدع ها اكمدر مد الد  اند  بلدد عددد .
ات االعالمية، فضاًل ع  مقاطع يجر  في العالم عبر االخبار والمقاالت والبيانتاطي احداث ما 

لفددات الفيددديو والصددوت مدد  افددالم وا دداني وبقيددة البددرام  التددي تتعلددذ بددالمحتوب االعالمددي الدد   م
رجدداء فددي ا والترفيهيددة واالجتماعيددة السياسددية والعلميددة واالقتصددادية حاجددات المتلقدديتلبيددة يتعلددذ ب
تعطدددي مقددددارًا مددد  المقدددة فدددي بياناتهدددا هدددي المواقدددع  ، ومددد  ابدددر  هددد   المواقدددع التددديرضددديةالكدددر  اال
 )يونامي(. في العراقالموقع االلكتروني ال سيما  ،بالمنظمة الدولية لالمم ةطالمرتب

حيدددث يعمددد  علددد  التعريدددف ب عمدددا  العندددف  التدددي تجدددر  فدددي العدددراق مدددا بدددي  الحكومدددة  
 4تحدددت مسدددم المنضدددوية و  ( فصدددي  مسدددلح22والتدددي وصددد  تعددددادها الددد  ) والمجددداميع المسدددلحة
مد   م  طرف وما بي  ما يعرف بالدولة االسالمية في العراق والشدام ) داعد ( 5)الحشد الشعبي(
، ويظهر اعدد الضحايا ال ي  تعرضدوا جدراء هد   االعمدا ، فضداًل اند  ينشدر موقدف الطرف االخر

 عل  الجانب االنساني او السياسي. ارية في العراق سواءالمنظمة الدولية م  االحداث الج
ال سددديما وا  العندددف فدددي العدددراق شدددك  انعطافددد  تاريخيدددة بعدددد احتاللددد  مددد  قبددد  الواليدددات المتحدددد  

 -م، مدم مدا اعقبهدا مدد  عمليدات عندف فدي ارجداء العدراق اخد ت طابعددًا 5112االمريكيدة فدي العدام 
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وعلدد  الددر م مدد  اخددتالف نتددائ  اعددداد  -خلددم مددا بددي  العنددف الطددائفي ومقاومددة الوجددود االمريكددي
 .6العراقيي مئات االالف م  المدنيي  بكانت القتل ،  ال انها 

االخطر في عمليات العنف التي تعدرض لهدا المددنيو   م، وما بعد  هو5108ويعد العام  
الشدام )داعد ( علد  و في العراق بعد ا  سيطرت مجاميع مما يعرف بالدولة االسالمية في العراق 

فوريددة وعلنيددة علدد  اعددداد مدد  منتسددبي االجهدد    اجدد اء واسددعة مدد  العددراق، وعملددت علدد   عدددامات
ي يديدددة ضدددد الطوائدددف العراقيدددة االخدددرب مددد  االاالمنيدددة، فضددداًل عددد  جدددرائم العندددف التدددي اقترفدددت 

 والشب .
م بعدد ا  تشدكلت الحكومدة 5102وا دادت عمليات العنف في العراق تبعًا ل ل ، في عام  

د م  التايرات الج رية في بنيتها، هد ا التاييدر يالعراقية الجديد  برئاسة حيدر العباد ، واجرت عد
لصالح ما  5108ادب ال  انتقا  في كفة المعركة او توا نها بعد ا  كانت كفة المعركة في العام 

 يعرف بالدولة االسالمية في العراق والشام ) داع (. 
اق بد  هدو  ال ا  اعاد  التدوا   فدي المعركدة بدي  الطدرفي  ال يعندي انتهداء العندف فدي العدر  

بدية لت ايد عمليات العنف والتدي را  ضدحيتها اعدداد كبيدر  مد  المددنيي  والعسدكريي  مدا بدي  قتيد  
الدد  االجابددة عدد  تسدداال  مهددم  ال وجددريح ومفقددود ونددا  . ومدد  خددال  مددا تقدددم تسددع  هدد   الدراسددة 

االمفم بعثفة مفا اعلنتف  لم وفقفاً 7302و7307 يما اعداد ضحايا العنفف ففي العفراق لعفاموهدو  
 المتحدة في العراق ) يونامي(؟

 -وم  ه ا السالا  تتفرع عد  اسئلة منها 
 ؟5102ما اعداد الضحايا المدنيي  جراء اعما  العنف في العراق لعام  .0
 ؟5102ما هي اعداد الضحايا العسكريي  في العراق لعام  .5
 ؟5102ما اعداد الضحايا المدنيي  جراء اعما  العنف في العراق لعام  .2
 ؟5102ي اعداد الضحايا العسكريي  في العراق لعام ما ه .8
 ما هي المحافظات التي ت داد فيها عمليات العنف في العراق؟ .2
 ما هي المناطذ الجارافية التي ت داد فيها عمليات العنف في العراق؟ .2
 اهمية الدراسةثالثًا: 

بطبيعددة تكتسددب البحددوث العلميددة  هميتهددا فددي ضددوء جملددة مدد  العناصددر منهددا مددا يددرتبم  
لد   يفتدرض المشكلة البحمية او الموضوع البحمي ال   تتصددب لد  ، ومنهدا مدا يدرتبم بدالمجتمع ا

، فضاًل عما يمك  ا  تممل  م  اضدافة مهمدة الد  المعرفدة فدي المجدا  ا  تسهم في ح  مشكالت 
 .7التخصصي ال   تنتمي الي  وفي ميدا  العلم عامة

كما     همية البحث العلمي تكم  في تحقيذ االهداف التي وضع ألجلها البحث، فضدال  
ان  محاولة جديد  لدراسة اعالمية تناق  دور المواقع االلكترونية في التعريف بضحايا العندف فدي 
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العراق، وما يمك  ا  تالد  نتائج  ال  اضدافات علميدة تنفدع البداحمي  والدارسدي  فدي فهدم العالقدة 
 المواقع االلكترونية والتعريف بضحايا العنف. بي 
 

 اهداف الدراسةرابعًا: 
لكدد  بحددث علمددي اهددداف يسددع  الدد  تحقيقهددا او الوصددو  اليهددا، وال تعددد البحددوث علميددة  

 رصينة بدو  اهداف، ول ل  فا  ه ا البحث يسع  ال  تحقيذ االهداف االتية 
 .م 5102التوص  ال  اعداد ضحايا العنف في العراق لعام  .0
 م.5102اعداد الضحايا المدنيي  جراء اعما  العنف في العراق لعام  تشخيص .5
 م.5102في العراق لعام  قوات االم ضحايا اعداد  التوص  ال  معرفة .2
 م .5102التوص  ال  اعداد ضحايا العنف في العراق لعام  .8
 م.5102المدنيي  جراء اعما  العنف في العراق لعام تشخيص اعداد الضحايا  .2
 م.5102في العراق لعام  قوات االم ضحايا التوص  ال  معرفة اعداد  .2
 العراق.المحافظات التي ت داد فيها عمليات العنف في  تحديد ومعرفة .2
 العراق.المناطذ الجارافية التي ت داد فيها عمليات العنف في  التوص  ال  تحديد .4

 نوع البحثخامسًا: 
ا  البحدوث الوصدفية  (Whitney)ي تن   يدرب هدوييعد ه ا البحث م  البحدوث الوصدفية  

او مجموعدة مد   ،او الظاهر  ،هي التي تسع  ال  دراسة الحقائذ الراهنة المتعلقة بطبيعة الموقف
  علدددد  و لدددد  بهدددددف الحصددددو  ؛او مجموعددددة مدددد  االوضدددداع ،او مجموعددددة مدددد  االحددددداث ،النددددا 

ولدد ل  فددا  هدد ا البحددث  .8دو  الدددخو  فددي اسددبابها او الددتحكم فيهددا .كافيددة ودقيقددة عنهددامعلومددات 
طيلدة  ،نظمدة االمدم المتحدد  فدي العدراق ) يوندامي (لم ائذ المنشدور  بدالموقف الشدهر  سيدر  الحقد
يهدا المنظمدة للتعريدف باعدداد ضدحايا العندف فدي العدراق جدراء انهيدار لوالتدي د بدت ع مد  الدراسدة،

  االمني. الوضع
 منهج البحثسادسًا: 
مجموعددددة القواعددددد العامددددة التددددي تحكددددم يعددددرف المددددنه  العلمددددي للبحددددوث باندددد  عبددددار  عدددد   

االجددددراءات العمليددددة والعمليددددات العقليددددة التددددي يتبعهددددا الباحددددث للوصددددو  الدددد  الحقيقددددة فيمددددا يتعلددددذ 
 .1بالظواهر المختلفة

فددي ضددوء المددنه  يمكدد  البدددء فددي جمددع المعلومددات، والبيانددات، وتصددنيفها وتبويبهددا، مددم  
تحليلها وصواًل ال  صيا ة النتائ  التدي يسدع  الباحدث اليهدا، لتقدوم بددورها بالتفسدير،  و التعمديم، 

                                                           
 والتلفزياون اتذاعا  بحاو  فاي العلماي البحا  وادوات وطاق  منااه  اساتددا  ومجااتت حدود حول مالحظات الهيتي، نعمان هادي 1

 .12 ص  ،1893 العقبي ، الدول جامع  ،( 22) العدد عقبي ، شؤون مجل  تونس، العقبي، الوطن في
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. ويتوقف تحديدد ندوع المدنه  علد  األهدداف التدي يسدع  كد  بحدث الد  2او الضبم والتنبال العلمي
 ها.تحقيق

كوندددد  يسددددع  الدددد  وصددددف المحتددددوب لدددد ل  سدددديقوم الباحددددث باسددددتخدام المددددنه  التحليلددددي،  
الظددداهر، والمضدددمو  الصدددريح للمددداد  االعالميدددة المدددراد تحليلهدددا، وا  تدددتم عمليدددة التحليددد  بصدددفة 
منتظمددة ووفددذ اسدد  منهجيددة ومعددايير موضددوعية، وا  يعتمددد الباحددث فددي عمليددة جمددع البيانددات 

 .9وب الكمي بصفة اساسيةوتحليلها عل  االسل
 

 حدود البحثسابعًا: 
 -اشتملت حدود البحث عل  مالث مجاالت اساسية هي 

( وهدي المدد  التدي تبدد  ي كدامل ي تدم تحديدد المدد  ال منيدة للبحدث بدد )عدام  المجا  ال ماني .0
. وتدم اسدتخدام  سدلوب الحصدر الشدام  العدداد  20/05/5102ولااية  0/0/5102م  

البيانات التي اصدرتها بعمة االمم المتحد  في العراق ) يونامي(.    حرصت البعمدة علد  
اصدددار بيددا  عدد  حصدديلة اعددداد ضددحايا العنددف فددي االو  مدد  كدد  شددهر يتضددم  اعددداد 

 .10الضحايا ال ي  تعرضوا العما  العنف للشهر الماضي
موقع االلكتروندي لبعمدة االمدم المتحدد  فدي تتمم  الحدود المدكانيددددة فدددي الددالمجا  المكاني   .5

 . 11الضحايا المدنيي صفحة  -مصادر العراق ) يونامي ( بوابة
ء العمليدددات المجدددا  الموضدددوعي  وتممددد  فدددي التعريدددف بضدددحايا العندددف فدددي العدددراق جدددرا .2

 ." () داع لدولة االسالمية في العراق والشام " االعسكرية ضد ما يعرف 
 مجتمع البحث وعينة الدراسةثامنًا: 
حدد مجتمع البحدث بدالمواقع االلكترونيدة التدي تنشدر اخبدار عد  اعدداد ضدحايا العندف فدي  

حث اتار البخاوقد واعتمد الباحث عل  عينة عمدية.  .12العراق شهريًا بشك  يكاد ا  يكو  منتظم
  ال  لدد  وحدددد البيانددات الصددادر  مدد  هدد ا الموقددع، موقددع بعمددة االمددم المتحددد  فددي العددراق يونددامي،

   يسدتقي معلوملتد   ه ا الموقع هو االقدرب الد  الدقدة وممكد  ا  يتمتدع بالحياديدة والمهنيدة العاليدة
 .13االخرب  و ار  الصحة العراقية فضاًل ع  مصادر    م 

 ادوات البحثتاسعًا: 
وهدي الوحدددات التددي يددتم علد  اساسددها العددد او القيددا  مباشددر ، وتسدتخدم هدد   الوحدددات فددي تحليدد  
المضدددمو  فدددي مختلدددف مجددداالت البحدددث االعالمدددي،    يتضدددم  تحليددد  المضدددمو  عدددد  عمليدددات 
فرعيددة لعدد  مدد  اهمهددا العمليددة الخاصددة بتحديددد فئددات تحليدد  المضددمو  وهددي عمليددة تعددد مدد  اهددم 
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فئتا  رئيسيتا  في  فإ  هنا  في ه ا الصددها تمم  مجا  البحث الفعلي و   انعمليات التحلي ،  
 - 14تحلي  المضمو  هما

 ؟فئة الموضوع ا  فئة ما ا قي  - 
 ؟فئة الشك  ال   قدمت ب  الماد  االعالمية ا  كيف قي  -ب

ا  التفرقة بي  المضمو  والشك ، هو ا  المضمو  يشتم  عل  كلمات وافكار ومعا  واتجاهات 
وقدديم، فددي حددي  ا  الشددك  هددو الطريقددة التددي تددم تقددديم هدد ا المضددمو  بهددا الدد  جمهددور القددراء مدد  

السددديما الفئدددة  الموضدددوعخدددال  الوسدددائ  واالشدددكا  والقندددوات االتصدددالية، وقدددد اختدددار الباحدددث فئدددة 
قدددددر  علدددد  تكمدددديم بيانددددات الدراسددددة والحصددددو  علدددد   الفكددددر  ألنهددددا االكمددددرة وهددددي اسددددتخدام الفرعيددد

والجدد   لدد  تددم اعددداد اسددتمار   دراسددت . تسدداالالتمعطيددات كميددة تسدداعد الباحددث فددي االجابددة عدد  
تحليددد  مضدددمو  يسدددتطيع الباحدددث مددد  خاللهدددا تكمددديم البياندددات، وتدددم عرضدددها علددد  مجموعدددة مددد  

 لتعديالت عليها شرع الباحث بتطبيقها عل  عينة دراست .، وبعد اجراء ا15الخبراء
 مصطلحات البحثعاشرًا: 
ُيعددد تحديددد المفدداهيم والمصددطلحات  مددرًا ضددروريًا فددي البحددث العلمددي    اندد  يسدده  علدد   

القددراء الدد ي  يتددابعو  البحددث فهددم االفكددار التددي يقصدددها الباحددث، ومدد  هنددا جدداءت اهميددة تحديددد 
 -التي استخدمت في ه ا البحث وكاآلتي المفاهيم والمصطلحات 

 يدر مشددروع  و  يدر مطددابذ  اسدتخدام الضدداوا والقدو  اسددتخداماً وهددو يشدير الدد   العنفف: .0
سدلو   و فعدد   نسدداني يشدير الدد   . كمدا اندد 16للقدانو  مدد  شد ن  التدد مير علد   راد  فددرد مددا

ة  و دولدددة  يتسدددم بدددالقو  واوكدددرا  والعدوانيدددة صدددادر مددد  طدددرف قدددد يكدددو  فدددرداً   و جماعددد
كافئدة يتسدبب وموّج  ضد اآلخر بهدف  خضاع  واسدتاالل  فدي  طدار عالقدة قدو   يدر مت

. 17 و دولدة  خدرب  ة  و طبقدة اجتماعيدة و معنوية لفرد  و جماع ةفي  حداث  ضرار مادي
سدددمة ظددداهر ،  و عمددد   هددوالعندددف  ا فددي حدددي  يعرفددد  )ال الندددد( فددي موسدددوعت  الفلسدددفية 

عنيف بالمعاني، وهو االستعما   ير المشروع  و عل  األق   ير القانوني للقدو . ويدر م 
عقابدًا  و  -اشدتقاقًا  - يضًا )الالند( بي  العنف و ي  االنتقام )والم ر(، وال   يعني بهمدا 

الدب بمعاقبدة رد  فع  عفوية م  الضمير األخالقدي المهدا ، الد   يط  يتج  ال  م رًا. لكن
  .18جريمةفاع  ال

بان  ك  عم  مد  شد ن  اسدتخدام القدو  المفرطدة الماديدة والمعنويدة   ويعرف  الباحث اجرائياً 
بهدف الت مير عل  الطرف اآلخر واجبار  علد  القبدو  بنظمد  وقوانيند  حتد  لدو ادت هد   

وسددددلب  القدددو  المسددددتخدمة الدددد  قتدددد  وجددددر  واهاندددة وا ال  الطددددرف االخددددر وتدددددمير وحددددرق 
 ممتلكات  بالقو  واالكرا .
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هدددم االشدددخاص مددد  كدددال الجنسدددي  الددد ي   ميعدددرف الباحدددث اجرائيدددًا بدددانه :ضفففحايا العنفففف .5
وا الدد  انتهاكددات ماديددة ومعنويددة وصددلت الدد  حددد القتدد  والتنكيدد  والجددر  الدد   ادب ضددتعر 

فضدداًل عدد   ، وسددرقة وسددلب وحددرق وتدددمير ممتلكدداتهم و مددارهمالدد  العددوق الدددائم والمالقددت
 .االنتها  الجنسي ) السبي(

هددو النشددر الدد   يددتم عبددر وسددائ  االعددالم عدد  اعددداد القتلدد   التعريففف بضففحايا العنففف: .2
والجرحدد  بددي  المددواطني  العددراقيي  ايددا كانددت انتمدداءاتهم واعددراقهم االمنيددة سددواء المدددنيي  

لدد ي  ينتمددو  الدد  العدد   مدد  السددال  الدد ي  ال لهددم عالقددة بددالعنف الدددائر فددي الددبالد او ا
 المالسسات االمنية والقوب المرتبطة بها.

 الدراسات السابقة:احد عشر: 
-اتجاهدات الصدحافة العر يدة الدوليدة   اء العندف فدي العدراق دراسة ا هار صبيح  نتداب " .0

 –م  0/0/5112دراسدددددددة فدددددددي جدرائدددددددد الحيددددددا  ، الشددددددرق االوسددددددم ، ال مددددددا  للمددددددد  مدددددد  
وسددعت الدراسددة الدد  تشددخيص اتجاهددات الصددحافة العر يددة الدوليددة  .19م" 20/05/5112

ممملة بجرائد ) الحيدا  د الشدرق األوسدم د ال مدا  (   اء العندف فدي العدراق ، ومعرفدة مددب 
االهتمددام الددد   منحتدد  هدد   الجرائددد لموضددوع العنددف فددي العددراق ، ومعدددالت هدد ا االهتمددام 

  البحددوث الوصددفية ، وقددد اسددتخدم قياسددا بالموضوعدددات األخددرب، ويصددنف البحددث ضددم
( مقااًل صحفيًا وهو مدا  288المنه  المسحي ، واعتمد  سلوب ) تحلي  المضمو  ( لد ) 

 يمم  الحصر الشام  لوحد  عينة البحدث . 
 مدا األدوات البحددمية التدي استخدددمها فدتممددلت بدد ) المقابلدة ( و ) اسدتمار  التحليدد   

مدد  االسددتنتاجات  همهددا  تحميدد  القددوب السياسددية العراقيددة (، وتوصددلت الدراسددة  لدد  عدددد 
مسالولية العنف الحاص  في العراق. كما اشارت ال  التشدكي  فدي قددر  الحكومدة العراقيدة 
علددد  الحدددد مددد  اعمدددا  العندددف التدددي تشدددهدها الدددبالد. مدددم عددددت الدراسدددة  الفسددداد االدار  

 عدددد  ابددددرا  حملددددة والمددددالي مظهددددر مدددد  مظدددداهر العنددددف المالسسددددي فددددي العددددراق، فضددددال
اال تيددداالت التدددي تسدددتهدف الكفددداءات العراقيدددة، كمظهدددر مددد  مظددداهر العندددف الرمددد   فدددي 
الددبالد، والتحدد ير مدد  االنسددياق وراء مميددر  الفددت  الطائفيددة فددي العددراق والتشددديد علدد  ا  
العنددف الدددائر فددي العددراق ، يممدد  حر ددا اهليددة، مددم التنبيدد  الدد  ا  تالادد  الميليشدديات فددي 

الدولددة الرسددمية ، يقددوض مشددروع المصددالحة الوطنيددة، والتركيدد  علدد  ا  االطددراف هياكدد  
 الحكومية، توظف الميليشيات المسلحة لخدمة مصالحها السياسية.

شاعة القلذ  .5 دراسة يوسف حس  محمود بعنوا  " العنف في البرام  اوخبارية التلف يونية وا 
فت الددد   خضددداع احدددد فدددروض دراسدددة جمهدددور محافظدددة بادددداد"  وقدددد هدددد -لددددب الجمهدددور

نظريددة االعتمدداد علدد  وسددائ  اوعددالم للبحددث ، وهددو الفددرض الدد   يشددير الدد  ا  اعتمدداد 
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حداها يالد  ال  الشعور بالقلذ ، والسيما عندما يتعدرض  الجمهور عل  وسائ  االعالم وا 
فددردا  211الفددرد الدد  احددداث العنددف، وطبقددت الدراسددة علدد  عينددة متعدددد  المراحدد   مدد  

( عاما فما فوق، وتوصلت الدرا   ل  النتائ  اآلتية   يوجدد قلدذ متوسدم 04اوا )مم  بل
لدب عينة البحث، في حي  اليوجد فرقا في القلدذ بدي  الد كور واالنداث، واظهدرت الدراسدة 
ا  ساكني مرك  باداد اكمر قلقا م  ساكني اطرافها، كما ان  ال يوجد فرق في القلدذ بدي  

يتعرضددوا، فددي حددي  يوجددد فددرق فددي القلددذ بددي  المتعرضددي   المتعرضددي  لتفجيددر ممدد  لددم
للخطف وال ي  لم يتعرضوا ولصالح المخطوفي ، كما اظهرت ان  ال يوجد فرق فدي القلدذ 

 .بي  المتعرضي  للتهجير وال ي  لم يتعرضوا
 واسباب  في العراق المبحث الثاني: العنف
 اواًل: العنف في العراق

يعد العندف ظداهر  عالميدة موجدود  فدي كد  دو  العدالم  ال انهدا تختلدف مسدتوياتها مدا بدي   
دولة واخرب حسب النظم السياسية والحريات التي تمنحها لشعو ها فضال ع  الحقوق واالمتيا ات 
والمساوا  فيها، ول ل  فا  كميدر مد  بلددا  العدالم المالدث يتحدو  العندف والعندف المضداد الد  نسدذ 

نجدد ا  العندف بتداعياتد  وامدار  ، هدو احدد األسدباب  حيدثت في النظام السياسي واالجتمداعي، ماب
ا  عسددكر   ال سدديمامشدداريع التنميددة االجتماعيددة والسياسددية فددي البلدددا  الناميددة ،  وخفدداقالرئيسددة 

ية ويحددو  الحقددوق السياسدد، عنددف والعنددف المضددادالحيددا  المدنيددة يفددرض واقعددًا، مختلفددًا  ال وهددو ال
، ومد  النيةم  شرعية الع وبالتالي تنتق  لالفراد ال  اعما  مضاد  ضدالدولة حسب ر   االخير ،

الكبدت، حيدث تتدابع و  اقبيدة السدريةح والممد  العامدة الد  مجا  التفاع  الحر بي  االرادات والمصدال
صددياة  ، ومدد  مددم تددالد  الدد  ظهددورلتددالي تخددر  مدد  ايددة مراقبددة مشددروعةوبا ،نموهددا  يددر الطبيعددي

نمدو المشداركة  ، تعيدذيد  تضداف الد  العصدبيات التقليديدةجد كعصبية الدولة المستار ة المستعار 
او مشدروع الدولدة الطائفدة الفئدة (  -مشدروع ) الدولدة الد  فدي النهايدة  ويدالد ، الجماهيرية االوسدع

اء السدلطات  لاد االد   وحدد  ينداا بهدو  الدولدة التدي تشدم  الجميدع األمدة ( -ضد مشروع ) الدولدة 
الفئدة ( تحدرض ضددها مختلدف  -) الدولدة     ا التقليدية وحصرها في بوتقة المشاركة االشدم  . 

، ومدد  مدم فهددي مضدطر  الدد  نفسدها مهدددد  فدي مصددالحها الحيويدة القدوب الفئويدة األخددرب التدي تجددد
 .20العم  م  اج  بلوغ اهدافها بطرق العنف المتاحة

يصدددددبح العندددددف الوسددددديلة الوحيدددددد  او المفضدددددلة فدددددي حددددد  المشدددددكالت والصدددددراعات و هددددد ا  
والخالفات داخ  البنية االجتماعية التي تسودها حالة االستالب السياسي او اال تراب ،    يشدعر 
الفرد بالار ة   اء العملية السياسية الحكومية في المجتمع ، وعل  االخدص عندد ممارسدة اوقصداء 

  م  المشاركة السياسية االمر ال   يالد  بالجماعات المحبطة ال  المي  نحو والتهمي  والحرما
لمجموعدة مد  القواعدد  ، وفقداتددارا  مد  قبد  األخدري  ولمصدلحتهمالتفكير با  الحكومدة والسياسدية 
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وهد ا  .21الصدراع السياسدي لمصدلحتها بدالعنف ، مما يجبر األطراف المحبطة الد  حد  ير العادلة
التدددي تدددرب احقيتهدددا فدددي السددديطر   اق وفدددذ فلسدددفة الجهدددات المشددداركة فدددي الحكدددممدددا يجدددر  فدددي العدددر 

م التدي وضدعت خدار  نطداق الحكد واالفدراد الجهدات دي  و  ،والتمل  السياسي والمداد  لمقددرات البلدد
 ، وابعدت م  المشاركة السياسية. والسلطة
ا لب دو  الشرق ال سيما العدالم العر دي واالسدالمي ال  الدت تحتكدر العندف  وهو يالكد ا  

بعد عصر النهضة والمورات  ،عل  خالف ما تم االتفاق علي  بي  شعوب وحكومات العالم الار ي
، و دددا وقددو  االلدد ام القددانوني واالخالقددي ،يتميدد  بالوضددو  ،مددع المجتمددع اتفاقدداً عقدددت    ة الدسددتوري

. قافدة السياسدية والقانونيدة العامدةا المعند  توافقيدا وطوعيدا بدي  الدولدة والمجتمدع والم مر العنف بهد 
علددد  امتيدددا ات طبقيدددة او  االمدددر الددد   يمندددع تحدددو   لددد  العندددف الددد  ادا  ل قصددداء او المحافظدددة

 .22الشرقية دو ، في الوقت نفس  ال   يمنع تحول  نحو  رائ ية سادية كما هو في الاجتماعية
في العراق لي  هو بجديد ب  هو مو   في ت ريخ ه ا البلد عل  مدر العصدور  ا  العنف 

تمظهددر بمفهددوم يحدداو  ا  يلددة مدد  حدداالت تبدداد  االدوار وك ندد  القديمددة والحديمددة، بدد  اصددبح حا
فدددي العصدددر  اصدددبح سدددلو  تمارسددد طلدددذ عليددد  نظريدددة تبددداد  االدوار فدددي العندددف،    نيمكددد  ا  

الحددديث قددوب اجتماعيددة مددم سياسددية علدد  اخددتالف انواعهددا واتجاهاتهددا الفكريددة، سددواء كانددت هدد   
ا  الدراسددددات واالبحدددداث ال سدددديما  لسياسددددية حاكمددددة او محكومددددة مضددددظهد .القددددوب االجتماعيددددة وا

ال   لج ت الي  جماعات وقدوب رف بالعنف االصولي عيُ ظهور نوع جديد م  العنف  ترب العلمية 
ة لمطالبهددا او السدقاطها، لتكددو  هددي بددديال واحد اب دينيددة لمواجهددة الدولددة وار امهدا علدد  اوسددتجاب

تجد  الد  ، ورافذ  ل  وجود وتنامي ا مات امنيدة وسياسدية واجتماعيدة جعلدت الدولدة القائمدة تعنها
 .23استخدام العنف بشك  اوسع

الدولة ومحاولدة ا  تكدو  بددياًل عنهدا كما ا  ه   االح اب والقوب الدينية التي تعم  عل  مواجهة 
لة، في العقيد  واسلوب ادار  الدو  هي نفسها  ير متفقة مع بعضها البعض، ولديها خالفات عميقة

علددد  القدددرار السياسدددي فدددي  الهيمندددة التدددي تحددداو  قدددوب ال عديدددد مددد وهددد ا الوضدددع ادب الددد  ظهدددور 
التدي تحدو  اخدرب تعمد  بالخفداء لصدالح احددب الجهدات  ودوليدة اقليميدة ، فضاًل ع  قوب 24العراق
لتحقيددددذ مصددددالح تتفددددذ وطروحاتهددددا المسددددتقبلية للسدددديطر  علدددد  العددددراق مدددد  قبدددد  احدددددب  الهيمنددددة

او  ، او ابقاء الدولة العراقية ضعيفة يمكد  ابت ا هدا مد  قبد  ا  طدرف اقليمديالجماعات االصولية
طيلة السني  الماضية انهاء قدوب التشددد الدديني ولم تستطع الحكومة  .دولي ل  مصالح في العراق

 في العراق
تفاق حترام والم تك  الدولة في العالم العر ي مالسسة تحظ  باعل  طو  الت ريخ كد ان  هو ما يو و 

كانت الدولة، وما  الت، كيانًا  ريبًا، منفصاًل، وبالتالي فإ  الصراع في  ...الشعب )دولة تعاقدية(
ألنهدددا السدددلطة والقدددو  والمددا  والنفدددو  والهيمندددة علددد  األطدددراف العددراق هدددو لالسدددتيالء علددد  الدولددة، 
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   ما يجر  في العراق لدي  مخداض  ؛ فالدولة بحد  اتها  نيمة يست مر ب  الطرف القو .األخرب 
جديد، بد  معاندا  الفوضد ، التدي سدببها سدعي  طدراف لتاييدر الخريطدة السياسدية علد  والد  لعراق 

 سا  تباد  األدوار، ال  صال  المعادلة السابقة.  ن  الحوار ال   كا  يجب    يجدر  مند   مد  
 .25طوي ، ولك  ب دوات ديمقراطية، فلّما لم يتم الحوار سلميًا، صار الحوار المت خر حوارًا مسلحاً 

 العوامل التي ساعدت على العنف في العراقًا: ثاني
العندف فدي العدراق بعدد   راعدةالتهديد ال   اوجد  بريمدر عندد قدومد  الد  العدراق اولد  بد ور  يشك 

م، مد  مالسسدات 5112سدقوا الدولدة العراقيدة عدام  عنددا  اعل  الااء مالسسات الضبم الرسدمية 
عسكرية وامنية، مما مهد لظهور جماعات اسدالمية تحداو  امبدات وجودهدا وتنظديم نفسدها السدتالم 

عبددر مسددارات متعدددد  منهددا السياسددية واالخددرب العسددكرية والتددي تددرب وجددوب مقاتلددة  مقاليددد الحكددم
عدددرف بالميليشددديات والعصدددابات المنظمدددة االحدددتال  االمريكدددي عبدددر حمددد  السدددال ، ممدددا ولدددد مدددا 

 .قادمة م  خلف الحدودال
ه   التنظيمات عملت عل  ايجاد انواع مختلفة م  العنف كانت تستخدمها ضدد القدوات االمريكيدة 
وضد بعضها البعض، ابتداءًا م  تفجيرات انتحارية وا تياالت منظمة وقتد  علد  الهويدة وتطهيدر 

الستناد  ل   طار نظر  يمكد  فدي ضدوئ  تقدديم تحليد  علمدي طائفي، جع  م  الصعوبة بمكا  ا
للعنف  و رسم خريطة توضدح  بعداد  و هدافد . ال سديما وا  القسدو  التدي تعامد  بهدا الفداعلو  ضدد 

وقدددد نتيجدددة الوضدددع المتدددرد  بعدددد االحدددتال  االمريكدددي،  26الضدددحايا ال تشدددير الددد  عامددد  االحبددداا
  ،  ال انها ال تتطابذ معهما. 29واست راع العنف 28والتدعيم 27التحفي  تقترب م  نظريات

ويددددرب احددددد البدددداحمي  العددددراقيي     جميددددع األطددددر النظريددددة، األنمرو ولوجيددددة منهددددا والسوسدددديولوجية 
والسايكولوجية ونظريات السلو  الجمعي،  ير قادر  عل  تفسير العندف الحاصد  فدي العدراق، لد ا 

السياسدددددية  بكددددد   بعددددداد  30الواقدددددع العراقدددددي ينبادددددي تطدددددوير نظريدددددة جديدددددد  تتعامددددد  مدددددع معطيدددددات
عمدا  العندف التدي ال ويتفذ الباحدث علد  اند  مد  الصدعوبة ايجداد تفسدير .31واالجتماعية والمقافية
وفذ نظريات العنف، ويجب عل  الباحمي  في الش   العراقي ايجاد نظرية تدر م  تجر  في العراق

مددا بددي  العوامدد  االنمرو ولوجيددة والسوسدديولوجية ووسددائ  االعددالم التقليديددة والجديددد ، لتحديددد اطددار 
 نظر  شام  لعوام  ظهور ونمو العنف في العراق.
لريف والحضر وا  سيطر  الريف عل  مقاليدد وبما ا  المجتمع العراقي هو ينقسم ما بي  البداو  وا

يددرب  وفددذ مددا تقسدديمهم يمكدد    . الحكددم واضددحة بسددبب طبيعددة حددب السدديطر  التددي يتمتعددو  بهددا
عددرب البيئددة الصددحراوية الدد ي  تعددودوا الصددراع اليددومي مدد   الدد  ،الدددكتور محمددد جددابر األنصددار  

الدد ات وحددذ الجماعددة، وهنددا    جدد  البقدداء بحيددث يصددبح التسددامح هنددا شدديئًا مدد  التهدداو  فددي حددذ
والواحددات وعلدد  عددرب البيئددات الحضددرية    الدد ي  سددكنوا تجمعددات المددد  الصددارب فددي الوديددا  

حواف الصحراء، وك ل  عرب الطبيعة النهرية التي يتعام  فيها النا  مع نهر يمر عليهم ب     
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بيددنهم منددا   بددد    يسددود يمدر علدد   يددرهم وعلدديهم جميعدًا    يتفدداهموا علدد  تقسدديم هدد   الميدا ، وال
 .32م  التسامح والتآلف يفرض  انتظار الفيضا  ومواقيت الار  والب ر والحصاد

 - 33عاملي  هما وفي ضوء ك  ما ورد اعال  يمك  تحديد عوام  العنف ال 
 -اآلتي عام   راعة العنف ويتمم  في  .0

االجتماعيددة بوصددفها األو  تر ددو  يددرتبم ببنيددة التسددلم العددائلي و سدداليب التنشددئة  - 
قنوات لتمريدر الفكدر العنفدي، ويدرتبم،  يضدا، بالنظدام التعليمدي السدائد فدي العدراق 

تسهم في  لااء قدر  الفرد و د التي تعتمد عل  التلقي  34القائم عل )الطريقة البنكية(
 عل  التفكير الناقد المتفحص وتهيّ ئت  للتطرف والجمود ال هني.

لددذ بالبنيددة القيميددة والعقائديددة وتقاليددد الصددراع العنيددف والمصدددر المدداني مقددافي يتع -ب
والعقائددد المعممددة والصددور النمطيددة التددي تسددهم،  لدد  حددد كبيددر، فددي اللجددوء  لدد  
العنددف، مدد  خددال  توفيرهددا لمسددو ات االعتددداء علدد  اآلخددر بمددا    هدد ا اآلخددر 

انهدا  ويدرب الباحدث قيمة  دن  ال تستحذ الحيدا  ومسدالولة عد  المعاندا  المسدتمر .
 تنحو باتجا  تفسير العنف وفذ نظرية االحباا.

المصددددر المالدددث بنيدددو  يتعلدددذ بمالسسدددات المجتمدددع ومدددا يعتريهدددا مددد  اخدددتالالت  -ت
تتممددد  فدددي  يددداب التو يدددع العددداد  للفدددرص والمكافدددآت و يددداب األمددد  االجتمددداعي 
والنفسددي الددد   يكفددد  للمدددواط   شددباع حاجاتددد  األساسدددية. الجددددير بالمالحظدددة    

لمصادر ال ينفص  بعضها ع  بعدض، فهدي ظد  حقيقدي لمدا هدو سدائد فدي ه   ا
الحيا  االجتماعية ومظاهرها، وهي تعم  مجتمعة عل   نتا  وا عاد   نتا  ما هو 

كرا .  سائد في مجا  السياسة والدي  واألسر  م  عنف وا 
وهدددي تدددرتبم بدددالتايرات التدددي  طلدددذ عليهدددا ايضدددًا مالججدددة للعندددفعوامددد  ما يدددة للعندددف ويُ  .5

 - 35وتقسم ال  اآلتي .5112 عقبت سقوا الدولة العراقية في نيسا  
االنقسددددام االجتمددددداعي، والتشدددددرنذ فدددددي حدددددود الطائفدددددة  و القبيلدددددة المتماهيدددددة مدددددع  - 

الطائفة، ومحاولة النفخ في االختالفات بالمبالاة فدي  قامدة الطقدو  الدينيدة التدي 
، واستدعاء مفاهيم ماضوية لتصنيف سياسياً مارها تخص طائفة دو   خرب واستم

اآلخددددر مدددد  قبيدددد  مفهددددومي )الددددروافض( و )النواصددددب(، بمحموالتهمددددا الت ريخيددددة 
 والفكرية والقيمية.

احسدددا  فئدددة معيندددة بالع لدددة عددد  مصدددادر القدددرار والعجددد  عددد  الدددتحكم ب حدددداث  -ب
 المجتمع، والظروف االجتماعية واالقتصادية، وتدني الخدمات.

السياسددددي المتشددددن ، ونجددددا  القددددوب السياسددددية فددددي نقدددد  صددددراعاتها  لدددد   الخطدددداب -ت
قواعددددها الجماهيريدددة، فضدددال عددد  االسدددتف ا  اآللدددي متمدددماًل بعمليدددات اال تيددداالت 
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واالختطاف المنظم واالعتقاالت، وتوفر السدال  و دوات العندف بوصدفها محرضدًا 
 ودافعًا  لي ، عل  ندحو ما ت هب  لي  الدراسات الحديمة.

التي عملت علد  تاطيدة الخطداب السياسدي المتشدن  فدي حددود  36وسائ  االعالم -ث
 الطائفدة والدنفخ فددي االختالفدات، وتع يدد  مفهدوم الع لدة لدددب الجماعدات المهمشددة،
وقدرتدد  علدد  اسددتدعاء مفدداهيم دينيددة تعدد   علدد  االنقسددام واالخددتالف عبددر نقدد  

، يعملو  عل  كسب الشارع عبر خطابات طائفية، وفكرية امنيي خطابات لرجا  
 متصادمة. وقومية

 وتحليل النتائج المبحث الثالث: الدراسة الميدانية
يعددددرض الباحددددث فدددددي هدددد ا المبحددددث نتدددددائ  الدراسددددة التحليليددددة لدراسدددددت  الموسددددومة " دور المواقدددددع 

، والتدددي جددداءت م5102م، و5102 يااللكترونيدددة فدددي التعريدددف بضدددحايا العندددف فدددي العدددراق لعدددام
نتيجدددة اسدددتمار  تحليددد  صدددممت لهددد ا الادددرض بمدددا يحقدددذ االهدددداف العامدددة للدراسدددة واوجابدددة علددد  

 التساالالت التي وضعها الباحث.
 -وقسمها الباحث ال  المحاور اآلتية  

 م.7302م و 7307 ياواًل: نتائج محور اعداد الضحايا في العراق لعام
مدو عي   م،5102و5102 تياعداد الضحايا في العراق طيلدة سدنفي ه ا المحور يعرض الباحث 

مدددا اظهرتددد  بياندددات البعمدددة الدوليدددة ل مدددم  حسدددبوفدددذ اشدددهر السدددنة سدددواء اكدددانوا قتلددد  او جرحددد  
 (.0المتحد  في العراق ) يونامي(. ووفذ الجدو  رقم )

العنددف حيددث مدد  العددامي  ا داد عدددد ضددحايا  المدداني اظهددرت نتددائ  الدراسددة اندد  فددي شددهر تشددري 
م، و ه ا كا  مجمدوع ضدحايا العندف 5102( لعام 8522م، و )5102( لعام 5052) وص  ال 

(. في حي  ح  بالمرتبة المانية شهر كانو  المداني %01.2( ا  بنسبة تقدر بحدود )2251هو )
م، و هدد ا 5102( لعددام 5555 م، و)5102( لعام 2202بعد ا  وص  عدد ضحايا العنف ال  )

(. بينمددددا حدددد  بالمرتبددددة %5.2 (، ا  بنسبة تقدر بحدود )2508ضحايا العنف هو )كا  مجموع 
( لعدام 5241م، و)5102( لعدام 2025بعد ا  وص  عدد ضحايا العنف ال  )   ارالمالمة شهر 

 (.%5.8(، ا  بنسبة تص  ال  )2485و ه ا كا  مجموع ضحايا العنف هو ) م،5102
( لعددام 2881  بعددد ا  وصدد  عدددد ضددحايا العنددف الدد  )المرتبددة الرابعددة فقددد جدداء شددهر تمددو امددا 

ا  بنسددبة  (،2812م، و هدد ا كددا  مجمددوع ضددحايا العنددف هددو )5102( لعددام 0522م، و)5102
وقدد حصد  شدهر شدباا علد  المرتبدة الخامسدة بعدد ا  كدا  مجمدوع ضدحايا  (.%4.4تص  ال  )
كا  شهر ح يرا  يعدد ا  (. والمرتبة السادسة %4.2(، ا  بنسبة تص  ال  )2282العنف هو )

(،  وبالمرتبددة %4.2(، ا  بنسددبة تصدد  الدد  )2525كددا  مجمددوع ضددحايا العنددف للعددامي  هددو )
(، ا  بنسبة تصد  2022األو     كا  مجموع ضحايا العنف للعامي  هو ) السابعة شهر تشري 
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والحاديددة اب، والعاشددر  نيسددا ، وجدداء بالمرتبددة المامنددة شددهر ايددار والتاسددعة شددهر  (.%4.2الدد  )
( 20208عشددر ايلددو ، واالخيددر  كددانو  االو ، وقددد وصدد  عدددد ضددحايا العنددف فددي العددامي  الدد )

ضدددحية، وهدددو مالشدددر خطيدددر لمسدددتقب  تندددامي العندددف فدددي العدددراق فضددداًل عددد  ا ديددداد فدددي الفئدددات 
المهمشة في المجتمع م  مطلقات وايتام ومعاقي ، والتي تالد  الد  حالدة مد  االنتقدام ضدد الدولدة 

 تمع وضد بعضهم البعض. والمج
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 (0)جدو  
 حسب ما اعلنت  بعمة االمم المتحد  5102و5102 ييوضح عدد ضحايا العراق لعام

 الضحايا    ت
 الشهر                   
 عددددددد القتلددددد 

5102 
عدددددددددددددددددددددددددددددد  *%

 القتلددددددددددددددددددددد 
5102 

مجموع قتلد   %
 العامي 

عدددددددددددددددددددددددددددددد  %
 الجرحدددددددددددد 
5102 

عدددددددددددددددددددددددددددددد  %
 الجرحدددددددددددد 
5102 

مجمدددددددددددددددددددددددددددددددوع  %
جرحددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 العامي 

 مجمدددددددددددددددددوع %
ضدددددددددددددددددحايا 

5102 

 مجمدددددددددددددددددددددوع %
ضدددددددددددددددددددددحايا 

5102 

 *% المجموع %

 5.2 2508 25 5555 20 2202 01.0 2251 25 0821 20 5581 4.5 5558 24 485 25 0222 5كانو   0

 4.2 2282 22 0521 22 2242 5.4 2221 22 0551 28 5541 2 0222 24 221 25 0012 شباا 5
 5.8 2485 82 5241 28 2025 01.5 2222 85 0220 24 5025 4.8 5002 22 0005 82 552   ار 2
 2.2 8222 82 5002 22 5224 4.2 2011 88 0228 22 0252 2.5 0222 84 280 25 405 نيسا  8
 4.0 2180 82 5252 28 5202 4.2 2082 82 0825 28 0248 2.2 0454 82 422 28 0120  يار 2
 4.2 2525 81 5005 21 2022 4.2 2088 82 0822 28 0242 4.2 5054 20 225 25 0822 ح يرا  2
 4.4 2812 22 0522 28 2881 5.0 2202 22 0512 28 5014 4.2 5150 22 225 28 0225 تمو  2
 2.5 8482 22 0212 22 2022 2.4 5452 22 0102 28 0400 4 5102 28 250 22 0252  ب 4
 2.2 8152 22 5025 82 0522 2.2 5222 84 0025 25 0502 2.4 0251 24 0112 85 202 ايلو  5
 4.2 2022 20 2021 25 0542 2.5 5252 25 0224 84 0525 01 5212 25 0255 54 208 0تشري  01
 01.2 2251 22 8522 22 5052 2.5 5202 22 0241 82 0522 02 2222 25 5442 20 444 5تشري  00
 2 2222 25 0825 20 5558 2.2 5201 82 0122 28 0588 2.8 0222 54 242 25 541 0كانو   05
 011 20208 82 54510 28 22802 011 22820 85 02222 24 51228 011 52022 85 05858 20 05225 المجموع 
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 م.7302م، 7307 تيالعنف في المحافظات العراقية لسنثانيًا: نتائج محور اعداد ضحايا 
فدددي المحافظدددات التدددي تشدددهد  لكددد  شدددهر فدددي هددد ا المحدددور يعدددرض الباحدددث اعدددداد ضدددحايا العندددف

ي  المددني بالجان م  ،    تومذ الدراسة عداد القتل  والجرح اضطرابات مستمر  طيلة مد  الدراسة
 -والعسكر  شهريًا لك  محافظة م  المحافظات التي تشهد العنف، ووفذ االتي 

 .م7302و7307 سنتيلالثاني  ضحايا العنف في المحافظات الساخنة لشهر كانون  .0
اشددارت نتددائ  الجدددو  ادنددا  الدد  ا  باددداد كانددت االكمددر تضددررا جددراء العنددف الدددائر فددي 

م  بي   (0108م، )5102الماضيي     بلد عدد الضحايا في عام العراق طيلة العامي  
م، 5102، وعددددام 37( نسددددمة 2422444نفددددو  باددددداد البددددالد عددددددهم فددددي العددددام نفسدددد  )

وه ا يعني ا  في اليدوم الواحدد يسدقم فدي بادداد  (،5154(، ا  بمجموع مقدار  )0148)
حدددي  كدددا  عددددد (. فدددي %22.2و نسدددبة تقددددر بحددددود ) ( ضدددحية بدددي  قتيددد  وجدددريح،24)

م، ا  5102( لعددام 225م، و )5102( لعدام 0222ضدحايا افدراد قدوات االمد  العراقدي )
 وحددد  ابنددداء(، و هددد ا حددد  بالمرتبدددة المانيدددة مددد  االكمدددر تضدددررًا. %28بنسدددبة تصددد  الددد  )
بالمرتبدة المالمددة مد  بدي  المحافظدات االكمددر تضدررًا، بعدد ا  وصد  عدددد  محافظدة االنبدار
( 0142م، وبمجمدددددددوع )5102( لعدددددددام 218(، و)225م، الددددددد  )5102الضدددددددحايا لعدددددددام 

 (.%04.2ضحية. ا  بنسبة )
م الدد  5102ا  وصدد  عدددد الضددحايا لعددام  بعددد الرابعددة وجدداء مواطنددوا ديددال  فددي المرتبددة

( ال  %28( ضحية، ا  انخفض م  نسبة )081  )م، ال5102( ضحية، وعام 022)
، بينما كانت في المرتبة (%2.0(، ا  بنسبة )212(، و ه ا كا  عدد الضحايا )82%)

( 25م، )5102( ضددحية، وفددي عددام 25م، )5102الخامسددة محافظددة نينددوب. ففددي عددام 
( 022(، و هدد ا كددا  المجمددوع )%82( الدد  )%22ضددحية، ا  انخفددض الضددحايا مدد  )

حلددت محافظددة ( مدد  بنسددبة الضددحيا فددي  لدد  الشددهر. فددي حددي  %2ا  بنسددبة ) ضددحية،
( 025م، هدددو )5102صددال  الدددي  بالمرتبدددة السادسددة بعدددد ا  كددا  عدددد الضدددحايا لعددام 

( الدددددد  %51( ضددددددحية، ا  انخددددددض العنددددددف مدددددد  )02م، هددددددو )5102ضددددددحية، وعددددددام 
 (.%5.4( ضحية، ا  بنسبة )024(، و ه ا كا  مجموع الضحايا هو )01%)

اما المتفرقة ويقصد بها بقية محافظات العراق عدا ما  كر انفًا. فقد حصلت عل  المرتبة 
م، ا  5102( ضددحية عددام 5م، و)5102( ضددحية فددي عددام 28)االخيددر ، بعددد ا  كددا  
(. فدي حدي  جداءت كركدو  بالمرتبدة االخيدر  مدد  %50( الد  )%25انهدا انخفضدت مد  )

ضدددحية، وعدددام  (51م، )5102فدددي عدددام ، حيدددث كاندددت حيدددث عددددد ضدددحايا العندددف فيهدددا
( الددددد  %22( ضدددددحية، ا  انخفضدددددت اعمدددددا  العندددددف مددددد  تسدددددبة )02م، كدددددا  )5102
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قياسددًا  5102هدد ا يالكددد ا  العنددف فددي العددراق اخدد  باالنحسددار خددال  عددام (. %82نسددبة)
  ال  العام ال   سبق  للشهر  ات .

 (5جدو  )
 .م5102و5102 سنتي م كانو  الماني  يوضح اعداد ضحايا العنف في المحافظات الساخنة لشهر

المحافظددددددددة     ت
 الضحايا

 القتلدددددد 
عددددددددددددددام 
5102 

 القتلددددد  %
عددددددددددددددام 
5102 

مجمددددوع  %
قتلدددددددددددددد  
 العامي 

 الجرحددد  %
عدددددددددددددددددددددام 
5102 

 الجرحددددد  %
عددددددددددددددددددددددام 
5102 

مجمدددددددددوع  %
جرحدددددددددد  
 العامي 

مجمدددددددددددددددددددوع  %
الضدددددددددددددحايا 

5102 

مجمففففففوع  %
الضففحايا 
7302 

 % المجموع %

.22 5154 25 0148 84 0108 80.4 0282 20 242 85 224 52 222 28 555 82 522 باداد 0
2 

 28 5114 25 225 24 0222 54.4 0128 54 552 25 220 85.8 588 24 225 25 242  قوات ام  5
.04 0142 54 218 25 225 55.2 425 21 584 21 248 00.2 520 55 22 24 052 االنبار 2

2 
 2.0 212 82 081 28 022 2.2 054 25 25 24 85 2.5 022 21 20 21 008 ديال  8
 2 022 82 25 22 52 0 22 22 58 22 05 2.2 081 25 22 20 42 نينوب  2
 5.4 024 01 02 51 025 0.4 22 50 08 25 25 8.2 015 5 5 54 011 صالح الدين 2
 1.2 82 50 5 25 28 1.2 05 22 8 22 4 0.8 20 02 2 48 52 المتفرقة 2
 1.2 22 82 02 22 51 1.5 5 22 2 22 2 0.0 52 82 05 28 08 كركو  4
 011 2508 25 5555 20 2202 011 2251 25 0821 20 5581 011 5558 24 485 25 0222 الدمجدددمدوع   

 .م7302و7307 سنتي منضحايا العنف في المحافظات الساخنة لشهر شباط  .7
العنددف فيهددا علدد   ا  باددداد حلددت بالمرتبددة االولدد  بعددد ا  حصددد( 2الجدددو  رقددم )اشددارت نتددائ  

(، ا  5205م، و هدددد ا بلددددد مجمددددوع الضددددحايا )5102( عددددام 0002م، و)5102( عددددام 0518)
( فدي 0805(، في حي  حلت بالمرتبة المانية قوات االم  العراقي بعد ا  فقدت )%82.8بنسبة )
(، ا  بنسدددبة 0505م، و هددد ا بلدددد عددددد الضدددحايا فيهدددا )5102( فدددي عدددام 211م، و)5102عدددام 
م، 5102( فدي عدام 225بينما كانت بالمرتبة المالمة محافظة االنبار بعدد ا  فقددت ) (،22.5%)
 (.%5.8( و نسبة )215م، ا  بمجموع )5102( عام 021و)

مددم جدداءت بالمرتبددة الرابعددة محافظددة ديددال ، وبالخامسددة صددال  الدددي ، وبالسادسددة المتفرقددة، وفددي 
ظهددر الجدددو  ا  هنددا  انخفدداض فددي اعمددا  السددابعة نينددوب وفددي المرتبددة االخيددر  كركددو ، وقددد ا

 العنف خال  ه ا الشهر طيلة مد  الدراسة.
( 0222( مو عي  بي  )2282كما بي  الجدو  ا  عدد ضحايا العنف خال  ه ا الشهر قد بلد )

 ( جريح، وكما موضح في الجدو  ادنا .2221قتي ، و)
 (2جدو  )

 .م5102و5102 سنتي م يوضح اعداد ضحايا العنف في المحافظات الساخنة لشهر شباا 
المحافظدددة   ت

 الضحايا
 القتلدددددد 
5102 

قتلدددددددددددد   %
5102 

مجمدددوع  %
قتلددددددددددددد  
 العامي 

 الجرح  %
5102 

 الجرح  %
5102 

مجمدددوع  %
جرحدددد  
 العامي 

 مجمددوع %
ضدددددددحا
يدددددددددددددددددددددددا 
5102 

 مجمددوع %
ضدددددددحا
يدددددددددددددددددددددددا 
5102 

المجموع  %
 الكلي

% 

 82.8 5205 84 0002 25 0518 84 0202 85 424 20 422 28.5 212 82 522 28 255 باداد 0
 22.5 0505 52 211 28 0805 25.2 0022 50 581 25 552 85.8 225 22 521 22 855 قوات ام  5
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 5.8 215 52 021 28 225 00.2 802 21 052 21 550 8.4 42 2 8 52 40 االنبار 2
 8.5 552 22 42 22 085 2.0 005 24 82 25 25 2.8 002 22 81 22 22 ديال  8
صدددددددددددددال   2

 الدي 
25 24 00 55 21 5.4 28 51 2 01 21 0.2 52 42 02 02 001 5.0 

 5 012 01 00 51 52 0.8 20 4 8 55 82 2.5 22 8 2 52 85 38المتفرقة 2
 0.5 018 82 82 22 22 1.2 55 52 2 22 02 8.2 45 20 85 85 81 نينوب  2
 0.0 22 011 22 ددد ددد 1.4 54 011 54 ددد دددد 0.2 55 011 55 ددد ددددد 39كركو  4
 011 2282 22 0521 22 2242 011 2221 22 0551 28 5541 011 0222 24 221 25 0012 المجموع 

 .م5102و5102 سنتي م  ضحايا العنف في المحافظات الساخنة لشهر   ار .2
( ا  العاصددمة باددداد قددد تصدددرت عدددد الضددحايا، بعددد ا  بلددد عددام 8اشددارت نتددائ  الجدددو  رقددم )

(، ا  بنسدبة 5205، و ه ا بلدد المجمدوع )(0155م، ال  )5102(، وفي عام 0551م، )5102
( عدددام 222حدددي  جددداءت بالمرتبددة المانيدددة قدددوات االمددد  العراقددي، بعدددد ا  فقددددت )(. فددي 25.2%)

(. بينمدددددددا جددددددداءت %52.2(، ا  بنسدددددددبة )0228م، وبمجمدددددددوع )5102(عدددددددام 515م، و)5102
( 510م، و)5102( عدام 525بالمرتبة المالمة محافظة االنبار، بعد ا  حصدد العندف فيهدا علد  )

 (.%05.2)(، ا  بنسبة 0081م، وبمجموع )5102عام 
مدددم جددداءت نيندددوب رابعدددًا، والمتفرقدددة خامسدددًا، وديدددال  سادسدددًا، وكركدددو  سدددابعًا، وصدددال  الددددي  فدددي 

( عددددام %85المرتبددددة االخيددددر . ويظهددددر الجدددددو  تنددددامي العنددددف لدددددب قددددوات االمدددد  العراقددددي مدددد  )
 (.%42( ال  )%08م،وفي محافظة نينوب م  )5102( عام %24م، ال  )5102

و  ا  مجمددوع ضددحايا العنددف خددال  هدد ا الشددهر طيلددة فتددر  الدراسددة هددو كمددا اظهددرت نتددائ  الجددد
 ( جريح. وكما موضح في الجو  ادنا .2222( قت ، و)5005(، مو عي  ال  ) 2485)

 (8جدو  )
 .م5102و5102 سنتييوضح ضحايا العنف في المحافظات الساخنة لشهر   ار م  

     ت
 الضحايا

 
 المحافظة

 القتلددددد 
5102 

 القتلددددد  %
5102 

مجمددوع  %
القتلددددددد  
 للعامي 

  الجرح  %
5102 

  الجرح  %
5102 

مجمددددوع  %
الجرح  
 للعامي 

 مجموع %
ضدددددددحا
يددددددددددددددددددددددا 
5102 

 مجموع %
ضدددددددحا
يددددددددددددددددددددددا 
5102 

المجموع  %
 الكلي

% 

 25.2 5205 88 0155 22 0551 82.2 0254 82 221 22 554 55.2 250 85 525 24 225 باداد 0
قددددددددددددددددددوات  5

 ام 
524 22 288 22 405 24.8 242 20 222 85 225 51.0 222 85 515 24 0228 52.2 

 05.2 0081 04 510 45 525 55.2 425 02 022 48 215 08.5 210 50 28 25 522 االنبار 2
 8.8 522 42 555 08 22 5.4 018 42 45 08 02 2.5 022 42 022 02 51 نينوب  8
 8.2 525 42 501 02 85 8.2 025 45 085 00 02 8.8 52 22 24 52 52 40متفرقة 2
  دددد 011 22 2 25 04 00 45 20 ديال  2

 5.2 022 4 00 55 052 5 22 صفر
 0.2 50 011 50 دددد دددد 0.2 22 011 22 ددد دددد 0.2 28 011 28 دددد ددددد 41كركو  2
صددددددددددددددددددال   

 الدي 
28 42 2 02 81 0.5 84 54 0 5 85 0.2 45 55 2 4 45 0.2 

 011 2485 82 5241 28 2025 011 2222 85 0220 24 5025 011 5002 22 0005 82 552 المجموع 

 .م7302و7307 سنتيضحايا العنف في المحافظات الساخنة لشهر نيسان من  .4
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م، 5102( الدد  ا  باددداد كانددت بالمرتبددة االولدد  بعددد ا  فقدددت عددام 2تشددير نتددائ  الجدددو  رقددم )
(. فددي %82.4(، ا  بنسددبة )5125(، و هدد ا يكددو  المجمددوع )428م، )5102(، وعددام 0022)

(، وعدددام 282م، )5102قدددوات االمددد  العراقدددي بالمرتبدددة المانيدددة بعدددد ا  فقددددت عدددام حدددي  جددداءت 
. بينمدددا حلدددت محافظدددة (%52.2(، و نسدددبة تصددد  الددد  )0525(، ا  بمجمدددوع )225م، )5102

(، وفددددي عددددام 210م، )5102االنبددددار بالمرتبددددة المالمددددة بعددددد ا  حصددددد العنددددف مدددد  ابنائهددددا عددددام 
 (.%04.2سبة )(، ا  بن422(، بمجموع )525م، )5102

مم حلت بالمرتبة الرابعة محافظة نينوب، والخامسة ديال ، والسادسدة صدال  الدي ،والسدابعة كاندت 
( في عام %52كركو ، والمامنة المتفرقة. ويبي  الجدو  ال  تنامي اعما  العنف في نينوب م  )

م، الدددد  5102( عددددام %82م، وصددددال  الدددددي  مدددد  )5102( خددددال  عددددام %28م، الدددد  )5102
 م.5102( عام%22م، ال  )5102( عام %58م. والمتفرقة م  )5102( خال  عام 28%)

( 8222كمدددا اظهدددر الجددددو  ا  عددددد ضدددحايا العندددف خدددال  هددد ا الشدددهر امنددداء مدددد  الدراسدددة بلدددد )
 ( جريح. وكما موضح في الجدو  ادنا .2011( قتي ،و)0222مو ع  ال  )

 (2جدو  )
 .م5102و5102 سنتياخنة لشهر نيسا  م  يوضح ضحايا العنف في المحافظات الس

المحافظدددة   ت
 الضحايا

 قتلدددددددددددد 
5102 

 قتلدددددددددددد  %
5102 

مجمددوع  %
القتلددددددد  
 للعامي 

 جرحددد  %
5102 

 جرحددد  %
5102 

مجمدددددددوع  %
الجرحددد  
 للعامي 

 مجمدددددددوع %
ضدددددددحايا 
5102 

 مجمدددددددوع %
ضدددددددحايا 
5102 

المجموع  %
 الكلي

% 

.82 5125 82 428 22 0022 84 0844 82 285 22 482 22.2 220 85 525 24 205 باداد 0
4 

.52 0525 22 225 82 282 50.2 220 21 810 81 521 25.5 214 28 220 82 522 قوات ام  5
2 

.04 422 21 525 21 210 52.4 224 21 552 21 202 2.8 002 52 52 22 44 االنبار 2
2 

 2 024 28 015 52 22 0.0 22 50 21 5 2 2.4 012 25 25 20 22 نينوب  8

 5.8 002 54 25 25 40 5.2 21 50 02 25 22 5.4 82 81 02 21 52 ديال  2
صددددددددددددددال   2

 الدي 
28 25 25 84 22 8.5 02 22 58 22 22 0.5 82 82 22 28 012 5.5 

 0.2 28 22 52 22 84 1.5 54 22 01 28 04 5.5 82 22 02 22 21 كركو  2
 0.5 28 22 80 58 02 0.0 22 22 52 52 4 0.5 05 28 08 52 2 42المتفرقة 4
 011 8222 82 5002 22 5224 011 2011 88 0228 22 0252 011 0222 84 280 25 405 المجموع 

 .م7302م، و 7307 لسنتي ي المحافظات الساخنة لشهر ايارضحايا العنف ف .7
( ا  باددداد كانددت بالمرتبددة االولدد  بعددد ا  حصدددت اعمددا  العنددف 2اوضددحت نتددائ  الجدددو  رقددم )

(، و هدددد ا يكددددو  مجمددددوع الضددددحايا فيهددددا 0112م، )5102(، وعددددام 0188م، )5102فيهددددا عددددام 
(. بينمددا حلددت قددوات االمدد  العراقددي بالمرتبددة المانيددة بعددد ا  فقدددت %81.2(، ا  بنسددبة )5120)
م، و هدددد ا يكدددو  مجمدددوع الضددددحايا فدددي القدددوات هددددو 5102( عدددام 402م، و)5102( عدددام 222)
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لدت بالمرتبدة المالمدة محافظدة االنبدار. بعدد ا  حصدد (. في حدي  ح%21.4(، ا  بنسبة )0228)
 .5102( عام 242العنف بي  ابنائها )

مدم جداءت بالمرتبدة الرابعدة محافظدة ديدال ، والخامسدة المتفرقدة، والسادسدة صدال  الددي ، والسدابعة 
م، لدب القوات االمنيدة 5102نينوب، واخيرًا كانت كركو ، و ي  الجدو  ا  العنف ارتفع في عام 
(، وفددي %25( الدد  )%24وكدد ل  لدددب المحافظددات المتفرقددة، كمددا ارتفددع فددي صددال  الدددي  مدد  )

 (.%22( ال  )%82نينوب م  )
( ضدحية، تو عدت 2180كما بي  الجدو  ا  العنف حصد خدال  هد ا الشدهر طيلدة فتدر  الدراسدة )

 ( جريح بي  المدنيي ، والجدو  ادنا  يوضح  ل .2082( قتي ، و)0454ال  )
 (2) جدو 

 .م5102و5102 سنتييوضح ضحايا العنف في المحافظات الساخنة لشهر ايار م  
المحافظددددة  ت

 الضحايا
 القتلددددد 
5102 

 القتلددددد  %
5102 

مجمددوع  %
القتلددددددد  
 للعامي 

  الجرح  %
5102 

  الجرح  %
5102 

مجمددددوع  %
الجرح  
 للعامي 

 مجمددوع %
ضددددددددحا
يدددددددددددددددددددددددا 
5102 

 مجمددوع %
ضددددددددحا
يدددددددددددددددددددددددا 
5102 

مجمددوع  %
 كلي

% 

 81.2 5120 85 0112 20 0188 82.4 0880 20 281 85 210 25.0 201 88 522 22 282 باداد 0
 21.4 0228 22 402 82 222 52.0 245 22 804 82 220 81.2 222  255  222 قوات ام  5
 00.2 242    242 02.2 840  45لم  840 2.8 015  44لم  015 43االنبار 2

 2.5 228 25 085 20 555 2.4 040 20 52 85 44 5.2 042 52 85 22 028 ديال  8
 2.0 028 58 082 2 5 2.0 52 52 50 2 2 2.0 24 52 28 2 8 46المتفرقة 2
صددددددددددددددال   2

 الدي 
58 80 22 25 25 2.0 25 22 22 22 42 5.4 22 24 51 25 082 5.5 

 0.5 54 22 22 82 85 ددددد دددد دددد دددد  ددددد 2.5 54 22 22 82 85 نينوب  2
 0.4 50 22 25 58 55 5.0 24 50 25 5 2 0.5 52 21 2 21 02 كركو  4

 011 2180 82 5252 28 5202 011 2082 82 0825 28 0248 011 0454 82 422 28 0120 المجموع 

 .م7302و 7307 سنتيضحايا العنف في المحافظات الساخنة لشهر حزيران من  .2
( ا  قددوات االمدد  العراقدي كانددت بالمرتبددة االولدد  بعددد ا  فقدددت عددام 2اشدارت نتددائ  الجدددو  رقددم )

(، فدي %24.5(، و نسبة)5184، بمجموع بلد )(255م، )5102(، وفي عام 0822م، )5102
( عددام 524(، و)528م، )5102بالمرتبددة المانيددة العاصددمة باددداد بعددد ا  فقدددت عددام حددي  حلددت 

(. بينمددا حلددت بالمرتبددة المالمددة محافظددة االنبددار، %22(، ا  بنسددبة )0525م، وبمجمددوع )5102
(، و هددد ا يكدددو  222م، )5102(، وعددام 555م، )5102بعددد ا  حصدددد العنددف مددد  ابنائهددا عدددام 

 (.%05.8(، ا  بنسبة تص  ال  )222هر في االنبار )مجموع ضحايا العنف له ا الش
مدددم جددداءت محافظدددة ديدددال  بالمرتبدددة الرابعدددة، وصدددال  الددددي  بالمرتبدددة الخامسدددة، ونيندددوب سادسدددًا، 

 وكركو  سابعًا، والمتفرقة اخيرًا. 
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(، وفي االنبار م  %21.0( ال  )%85.5وقد بينت نتائ  الجدو  ارتفاع العنف في باداد م  )
( الدد  %54، وفددي المتفرقددة مدد  )(%22( الدد  )%22(، وفددي نينددوب مدد  )%28  )( الدد82%)
 (، خال  مد  الدراسة له ا الشهر.25%)

( 2525كمددا اظهددرت نتددائ  الدراسددة ا  مجمددوع ضددحايا العنددف لهدد ا الشددهر خددال  العددامي  بلددد )
 ( جريح. وكما موضح في الجدو  ادنا .2088( قتي ، و)5054مو عي  ال  )

 (2جدو  )
 م5102و 5102 تيافظات الساخنة لشهر ح يرا  م  سنوضح ضحايا العنف في المحي

 الضحايا  ت
 

 المحافظة

 القتلددددددد 
5102 

 القتلددددددد  %
5102 

مجمدددددددوع  %
القتلدددددددددددد  
 للعامي 

 الجرحددد  %
5102 

 الجرحددد  %
5102 

مجمدددددددوع  %
الجرحددد  
 للعامي 

 مجمدددددددوع %
ضدددددددحايا 
5102 

 مجمدددددددوع %
ضدددددددحايا 
5102 

المجموع  %
 الكلي

 

 24.5 5184 55 255 20 0822 21.4 522 25 205 24 222 20 0140 52 541 28 410 قوات ام  0
 22 0525 21.0 524 85.5 528 88.2 0255 22 285 82 221 52.2 221 85 522 24 258 باداد 5
 05.8 222 28 222 82 555 02.0 212 24 285 25 022 2.0 020 01 02 51 022 االنبار 2
 2.5 522 00 55 45 588 2.5 022 2 4 52 022 2 014 05 50 40 42 ديال  8
 2.5 020 52 82 28 052 5.2 22 55 50 20 25 8.2 54 58 58 22 28 صالح الدين 2
 0.2 42 22 22 22 52 دددددد دددددددد دددددددد ددددددددد  دددددد 2.5 42 22 22 22 52 نينوب  2
 1.5 82 22 20 22 02 1.2 05 24 00 85 4 0.5 52 28 51 52 2 كركو  2
 1.4 82 25 20 54 05 1.2 52 50 50 5 5 1.5 51 21 01 21 01 المتفرقة 4
 011 2525 81 5005 21 2022 011 2088 82 0822 28 0242 011 5054 20 225 25 0822 المجموع 

 .م7302و7307 تيمحافظات الساخنة لشهر تموز من سنضحايا العنف في ال .0
باددداد كانددت االكمددر تدد مرًا فددي العنددف    بلددد عدددد الضددحايا عددام  ( ا 4بينددت نتددائ  الجدددو  رقددم )

(، و ه ا يكو  مجموع ضدحايا العاصدمة 0811م، ال  )5102( وفي عام 0150م، ال  )5102
(. وفددي المرتبددة المانيددة حلددت قددوات االمدد  العراقددي، بعددد ا  حصددد %82.0(، ا  بنسددبة )5850)

(، ا  0522(، و هدد ا يكددو  المجمددوع )522م، )5102( وفددي عددام 541م، )5102العنددف عددام 
(. بينمددا حلددت محافظددة االنبددار بالمرتبددة المالمددة بعددد ا  حصددد العنددف مدد  ابنائهددا %52.5بنسددبة )

 م.5102( عام 211)
مم جاءت محافظة ديال  بالمرتبة الرابعة، وصال  الدي  بالمرتبة الخامسدة، ونيندوب حلدت سادسدًا، 

فرقدة. و دي  الجددو  الد  ارتفداع العندف فدي العاصدمة بادداد مد  وكركو  سابعًا، واخيرًا جداءت المت
 م.5102م، وعام 512( خال  عام %22( ال  )88%)

( مو عي  ال  2812كما اظهر الجدو  ا  مجموع ضحايا العنف خال  ه ا الشهر للعامي  هو )
 ( جريح. وكما موضح في الجدو  ادنا .2202( قتي ، و)5150)

 (4جدو  )
 .م5102و5102 سنتي م يوضح ضحايا العنف في المحافظات الساخنة لشهر تمو  

 المحافظة ت
  

 الضحايا

 القتلددددددد 
5102 

 القتلددددددد  %
5102 

مجمددوع  %
القتلددددددد  
 للعامي 

  الجرح  %
5102 

  الجرح  %
5102 

مجمدددددددوع  %
الجرحددد  
 للعامي 

 مجمدددددددوع %
ضدددددددحايا 
5102  

 مجمدددددددوع %
ضدددددددحايا 
5102 

المجموع  %
 الكلي

% 
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 82.0 5850 22 0811 88 0150 85.2 0282 28 442 82 222 81.2 484 21 202 81 222 باداد 0
 52.5 0522 55 522 24 541 05.5 224 52 082 22 855 55.2 204 50 021 25 844 قوات امن 5
 00.0 211    211 02.2 822    822 2 082    082 47االنبار 2
 5.4 221 08 22 42 828 01.0 222 02 25 42 548 2.5 058 05 58 44 021 ديال  8
 8.5 522 84 052 25 024 8.2 028 25 41 84 28 2.5 015 80 82 25 28 صالح الدين 2
 2.2 025 54 21 25 055 0.2 22 85 52 20 54 2.5 058 05 52 40 010 نينوب  2
 0.8 22 85 22 20 22 1.2 58 28 02 82 00 5.2 85 82 52 22 52 كركو  2
 1.5 08 50 2 25 00 1.2 05 02 5 42 01 1.0 5 21 0 21 0 المتفرقة 4
 011 2812 22 0522 28 2881 011 2202 22 0512 28 5014 011 5150 22 225 28 0225 المجموع 

 .م7302و7307 سنتيضحايا العنف في المحافظات الساخنة لشهر آب من  .8
ا  باددداد حلددت بالمرتبددة االولدد  بعددد ا  ضددحت مدد  ابنائهددا عددام  (5اشددارت نتددائ  الجدددو  رقددم )

(، ا  0522(، و هدد ا يكدددو  مجمددوع مددا فقدتددد  )512م، )5102(، بينمددا عددام 0125م، )5102
( 0884(. بينما حلت قوات االم  العراقي بالمرتبة المانية بعد ا  حصد العنف )%81.4بنسبة )
(، و هدد ا يكددو  مجمددوع مددا حصددد  العنددف 850م، الدد  )5102م، بينمددا انخفددض عددام 5102عددام 
(. فددي حددي  حلددت محافظددة ديددال  بالمرتبددة المالمددة، بعددد ا  حصددد %24.2(، ا  بنسددبة )0425)

(، و هددد ا يكدددو  مجمدددوع مدددا فقدتددد  00م، )5102( وفدددي عدددام 521م، )5102العندددف فيهدددا عدددام 
 (.%2.4(، ا  بنسبة )540المحافظة هو )

ة، واالنبددار بالمرتبددة الخامسددة، وكركددو  سادسددًا، والمتفرقددة سددابعًا، مددم جدداءت نينددوب بالمرتبددة الرابعدد
محافظددة وصددال  الدددي  كانددت بالمرتبددة االخيددر . ويظهددر مدد  الجدددو  ارتفدداع ضددحايا العنددف فددي 

( %52م، وفددي كركددو  ارتفددع مدد  )5102( عددام %22م، الدد  )5102( عددام %52نينددوب مدد  )
م، الدد  5102( عددام %55رقددة ارتفددع مدد  )م، وفددي المتف5102( عددام %22م، الدد  )5102عددام 
 م.5102( عام 20%)

( 5102( مو عددة الدد  )8482كمددا بددي  الجدددو  ا  مجمددوع مددا فقددد  العددراق فددي هدد ا الشددهر هددو )
 ( جريح. وكما موضح في الجدو  ادنا .5452قتي ، و)

 (5جدو  )
 .م5102و5102 سنتييوضح ضحايا العنف في المحافظات الساخنة لشهر  ب م  

المحافظة   ت
 الضحايا

 القتلددددد 
5102 

 القتلددددد  %
5102 

مجمددوع  %
قتلدددددددددددد  
 العامي 

  الجرح  %
5102 

  الجرح  %
5102 

مجمددوع  %
جرحدددد  
 العامي 

 مجموع %
ضدددددددحا
يددددددددددددددددددددددا 
5102 

 مجمددوع %
ضددددددددحا
يدددددددددددددددددددددددا 
5102 

المجموع  %
 الكلي

% 

 81.4 0522 82 512 28 0125 21.2 0852 82 222 22 220 52.5 285 85 520 24 204 باداد 0
قدددددددددددددددددددوات  5

 ام 
281 22 504 52 524 82.2 214 24 512 55 500 25.5 0884 22 850 52 0425 24.2 

 2.4 540 8 00 52 521 2.5 022 2 2 52 025 2.2 008 2 2 52 014 ديال  2
 2.2 520 22 055 52 25 2.0 42 52 42 2 2 5.5 042 22 002 22 25 نينوب  8
 2.5 042    042 2.5 084    084 0.5 25    25 48االنبار 2
 5.2 052 22 58 52 25 0 54 82 02 28 02 8.5 54 42 40 02 02 كركو  2
 0.2 25 20 22 55 55 0.2 82 28 25 52 00 0.4 22 25 52 20 00 المتفرقة 2
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صددددددددددددال   4
 الدي  

52 25 08 24 22 0.4 02 22 8 58 02 1.2 22 22 04 22 28 0.0 

 011 8482 22 0212 22 2022 011 5452 22 0102 28 0400 011 5102 28 250 22 0252 المجموع 

 .م5102و5102 سنتيضحايا العنف في المحافظات الساخنة لشهر ايلو  م   .5
مد  ابنائهدا  (، ا  باداد كانت بالمرتبة االول  بعد ا  حصد العندف01اشارت نتائ  الجدو  رقم )

م، وبالتددالي بلددد مجمددوع مددا فقدتدد  العاصددمة خددال  5102( عددام 0052م، و)5102( عددام 481)
(، بينمدددا حلدددت قدددوات االمددد  العراقدددي %84(، ا  بنسدددبة )0522هددد ا الشدددهر مددد  العدددامي  هدددو )

م، و لدددد 5102( عدددام 215م، و)5102( عدددام 820بالمرتبدددة المانيدددة بعدددد ا  فقددددت مددد  ابنائهدددا )
(. وحلددددت بالمرتبددددة المالمددددة %52.5(، ا  بنسددددبة )0122قدددددا  خددددال  هدددد ا الشددددهر )مجمددددوع مددددا ف

م، و ه ا يكو  مجموع 5102( عام 528م، و)5102( عام 518محافظة االنبار بعد ا  فقدت )
 (.%00.5(، ا  بنسبة )824ما فقدت  المحافظة خال  ه ا الشهر )

يندوب بالمرتبدة الخامسدة، وديدال  بالمرتبدة مم جاءت علد  التدوالي صدال  الددي  بالمرتبدة الرابعدة، ون
السادسة، وكركو  بالسابعة، مم المتفرقة بالمرتبة االخير . وقد اظهر الجددو  هندا  ارتفداع العدداد 

( عددددام %22م، الدددد  )5102( عدددام %82العندددف فددددي كددد  مدددد  بادددداد،     اد العنددددف فيهدددا مدددد  )
م، واالنبدددار مددد  5102 ( عدددام%22م، الددد  )5102( عدددام %88م، وقدددوات االمددد  مددد  )5102

(، %25( ال  )%80(، مم كركو  م  )%28( ال  )%82(، ونينوب م  )%22( ال  )82%)
(، وهدددو مدددا يركددد ا  اعمدددا  العندددف ارتفعدددت خدددال  هددد ا %22( الددد  )%22واخيددرًا المتفرقدددة مددد  )

 م.5102م، ال  عام 5102الشهر م  عام 
( مو عدددة الددد  8152شدددهر كاندددت )كمدددا يظهدددر الجددددو  ا  مجمدددوع ضدددحايا العندددف خدددال  هددد ا ال

  ( جريح. وكما موضح في الجدو  ادنا .5222( قتي ، و)0251)
 (01جدو  )

 .م5102و5102 سنتييوضح ضحايا العنف في المحافظات الساخنة لشهر ايلو  م  
المحافظة   ت

 الضحايا
 القتلددددد 
5102 

 القتلددددد  %
5102 

مجمددوع  %
قتلدددددددددددد  
 العامي 

  الجرح  %
5102 

  الجرح  %
5102 

مجمددوع  %
جرحدددد  
 العامي 

 مجمدددددددددددددددددددددددددددددوع %
 5102ضحايا

 مجمدددددددددددددددددددددددددددددوع %

 5102ضحايا

المجموع  %

 الكلي

% 

 84 0522 22 0052 82 481 25.4 0850 25 424 80 242 20.2 282 22 545 82 522 باداد 0
قددددددددددددددددددوات  5

 ام 
041 20 258 25 228 22.8 550 24 514 85 855 50 820 88 215 22 0122 52.5 

 00.5 824 22 528 82 518 4.5 500 02 22 42 022 08.8 582 45 505 00 54 االنبار 2
صدددددددددددال   8

 الدي 
42 25 52 50 001 2.8 28 42 01 08 28 2.0 020 45 22 04 048 8.2 

 8.8 041 28 52 82 42 5.2 22 42 22 02 4 2.4 002 22 85 28 22 نينوب  2
 2.4 022    022 2.2 42    42 2.4 22    22 49ديال  2
 0.2 28 25 25 80 55 1.2 02 21 5 81 2 5.2 25 25 52 80 02 كركو  2
 1.2 52 22 02 22 5 1.2 2 22 8 22 5 0.5 51 22 02 22 2 المتفرقة 4
 011 8152 22 5025 82 0522 011 5222 22 0025 28 0502 011 0251 20 0112 55 202 المجموع 
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 .م5102و5102 سنتياألو  م   ضحايا العنف في المحافظات الساخنة لشهر تشري  .01
( الدد  ا  باددداد ايضددًا كانددت االكمددر تضددررًا بعددد ا  حصددد العنددف 00اشددارت نتددائ  الجدددو  رقددم )

( ضدددحية، و هددد ا بلدددد مجمدددوع 0122م، )5102(، وفدددي عدددام0021) م،5102مددد  ابنائهدددا عدددام 
(. بينمددا حلددت قددوات االمدد  %82.2(، ا  بنسددبة )5552الضددحايا للعاصددمة خددال  هدد ا الشددهر )

م، 5102(، وفدددي عدددام 222م، )5102العراقدددي بالمرتبدددة المانيدددة بعدددد ا  سدددقم مددد  ابنائهدددا عدددام 
(، ا  بنسدددددبة 0245مددددد  العدددددامي  ) (، و هددددد ا بلدددددد مجمدددددوع مافقدتددددد  خدددددال  هددددد ا الشدددددهر0152)
محافظددة نيندددوب، بعدددد ا  حصدددد (. فددي حدددي  كاندددت بالمرتبدددة المالمددة مددد  عددددد الضدددحايا 52.5%)

خددال  هدد ا  ابنائهددامدد   م، و هدد ا بلددد الضددحايا5102( عددام 252م، و)5102( عددام 42العنددف )
 (.%02.5(، ا  بنسبة )200الشهر للعامي ) 

رابعة، واالنبدار بالمرتبدة الخامسدة، وكركدو  بالمرتبدة السادسدة، مم جاءت محافظة ديال  بالمرتبة ال
وصال  الدي  بالمرتبة السابعة، واخيرًا جاءت المتفرقة، و ي  الجدو  ال  ارتفداع العندف بدي  عدام 

(، وفدددي نيندددوب مددد  %28( الددد  )%52م، ففدددي قدددوات االمددد  ارتفدددع مددد  )5102م، وعدددام 5102
(، وه   النسب المئوية تالكدد ارتفداع %25( ال  )%50(، وفي كركو  م  )%44( ال  )05%)

 العنف في المحافظات الساخنة خال  ه ا الشهر.
( مدو عي  الد  0222كما بي  الجدو  ا  مجموع ضحايا العنف خال  ه ا الشدهر للعدامي  كدا  )

 ( جريح. وكما موضح في الجدو  ادنا .5252( قتي ، و)5212)
 (00جدو  )

 سددددددنتياألو  مدددددد   يوضددددددح ضددددددحايا العنددددددف فددددددي المحافظددددددات السدددددداخنة لشددددددهر تشددددددري 
 .م5102و5102

 الضحايا ت
 
 

 المحافظة

 القتلدددددد 
5102 

 القتلدددددد  %
5102 

مجمدددوع  %
قتلددددددددددددد  
 العامي 

 الجرح  %
5102 

 الجرح  %
5102 

مجمدددوع  %
جرحدددد  
 العامي 

 مجمدوع %
ضدددددددحا
يدددددددددددددددددددددددا 
5102 

 مجمدوع %
ضدددددددحا
يدددددددددددددددددددددددا 
5102 

المجموع  %
 الكلي

% 

 82.2 5552 84 0122 25 0021 22.2 0225 85 412 20 425 55.2 222 82 524 22 554 باداد 0
 52.5 0245 28 0152 52 222 50.0 222 28 222 22 515 22 452 40 225 05 022 قوات ام  5
 02.5 200 44 252 05 42 5.5 25 011 25 دددد دددددددد 52 225 42 222 02 42 نينوب  2
 8.2 525 2 2 52 522 2.8 082 0 5 55 080 2.4 52 8 8 52 55 ديال  8
 8.8 552  552   1.4 50  50   4.5 512  512   50االنبار 2
 8.5 502 25 021 50 82 8.2 005 58 005 2 2 2.5 52 21 24 81 25 كركو  2
صددددددددددددددددددال   2

 الدي 
54 28 02 22 88 0.4 81 52 5 2 85 0.2 24 25 04 50 42 0.2 

 1.5 82 5 8 50 82 0.0 55 2 5 52 52 1.2 04 00 5 45 02 المتفرقة 4
 011 2022 20 2021 25 0542 011 5252 25 0224 84 0525 011 5212 25 0255 54 208 المجموع 

 .م5102و5102 سنتيالماني م   ضحايا العنف في المحافظات الساخنة لشهر تشري  .00



23 
 

( ا  قدددوات االمددد  العراقدددي كاندددت االكمدددر تضدددررًا بعدددد ا  حصدددد 05رقدددم ) اشدددارت نتدددائ  الجددددو 
، ا  بنسدبة (2022)(، بمجمدوع بلدد 5812م، )5102(، وعدام 222م، )5102العنف فيها عدام 

(، 0001م، )5102. بينمددا حلددت بالمرتبددة المانيددة العاصددمة باددداد بعددد ا  فقدددت عددام (85.2%)
(، ا  بنسددددددبة 0482(، و لددددددد مجمددددددوع مددددددا فقدتدددددد  خددددددال  هدددددد ا الشددددددهر )222م، )5102وعددددددام 

(. في حي  حلدت محافظدة نيندوب بالمرتبدة المالمدة بعدد ا  حصدد العندف مد  ابنائهدا عدام 54.4%)
(، ا  بنسددبة 254(، و هدد ا بلددد مجمددوع مددا فقدتدد  )884)م، 5102(، وفددي عددام 021م، )5102

(5.2%.) 
مم جاءت االنبار رابعًا، وصال  الدي  خامسًا، والمتفرقة سادسًا، ومدينة كركو  سابعًا، ومحافظدة 

م، 5102ديددال  كانددت بالمرتبددة االخيددر . وقددد بددي  لنددا الجدددو  ا  هنددا  تنددامي للعنددف بددي  عددامي 
(، %48( الدد  )%02(، وفددي صددال  الدددي  مدد  )%22الدد  )( %52م، فددي نينددوب مدد  )5102

 (.%58( ال  )%2(، وفي المتفرقة م  )%22( ال  )%58ولدب قوات االم  م  )
( 2222( مددو عي  الدد  )2255كمددا بددي  لنددا الجدددو  ا  مجمددوع العنددف بلددد خددال  هدد ا الشددهر )

 ( جريح. وكما موضح في الجدو  ادنا .5202قتي ، و)
 (05جدو  )

 .م5102و5102 سنتييوضح ضحايا العنف في المحافظات الساخنة لشهر تشري  الماني م  
المحافظدددة   ت

 الضحايا
 القتلدددددد 
5102 

 القتلدددددد  %
5102 

مجمدددوع  %
قتلددددددددددددد  
 العامي 

 الجرح  %
5102 

 الجرح  %
5102 

مجمدددوع  %
جرحدددد  
 العامي 

 مجمدوع %
ضدددددددحا
يدددددددددددددددددددددددا 
5102 

 مجمدوع %
ضدددددددحا
يدددددددددددددددددددددددا 
5102 

مجمدوع  %
 كلي

% 

 85.2 2022 22 5815 58 222 20.2 404 22 821 82 224 25.2 5224 42 0525 02 255 قوات ام  0
 54.4 0482 81 222 21 0001 25.5 0222 82 240 22 242 05.2 822 25 025 24 252 باداد 5
 5.2 254 22 884 52 021 2.5 022 28 008 52 80 00.2 880 22 225 52 015 نينوب  2
 2.0 251  251  دددد 2.2 54  54  ددد 2.2 555  555  ددد 51االنبار 8
صدددددددددددددال   2

 الدي 
50 52 21 28 40 5.5 4 4 44 55 52 2.2 55 02 084 48 022 5.2 

 0.2 015 58 018 2 2 0.2 22 52 25 2 0 5 22 52 25 2 8 52المتفرقة 2
 0.0 25 85 22 20 22 0.2 81 85 02 24 52 1.5 25 22 04 88 08 كركو  2
 1.2 52  دددد  52 1.8 00  ددددد 011 00 1.8 02 ددد دددددد 011 02 53ديال  4
 011 2255 22 8522 22 5052 011 5202 22 0241 82 0522 011 2222 22 5442 58 444 المجموع 

 .م5102و5102 سنتيم   األو  كانو  ضحايا العنف في المحافظات الساخنة لشهر  .05
م، 5102   فقددت عدام ( ا  العاصمة باداد كانت االكمدر تضدررًا، 02اشارت نتائ  الجدو  رقم )

(، و هددد ا يكدددو  مجمدددوع مدددا فقدتددد  مددد  ابنائهدددا خدددال  هددد ا 225م، )5102(، وفدددي العدددام 0184)
. بينمددا حلددت قددوات حلددت بالمرتبددة االولدد (، و هدد ا %82.2(، ا  بنسددبة )0241الشددهر للعددامي  )

  حلددت فددي حددي (.420م، )5102االمدد  العراقددي بالمرتبددة المانيددة بعددد ا  فقدددت مدد  ابنائهددا عددام 
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(، 205م، )5102(، وفددي عددام 42م، )5102محافظدة نينددوب بالمرتبدة المالمددة بعدد ا  فقدددت عدام 
 (.%50.4(، ا  بنسبة )418و ه ا يكو  مجموع الضحايا لدب المحافظة هو )

مم جاءت بالمرتبة الرابعة االنبار، والخامسة كركدو ، والسادسدة صدال  الددي ، والسدابعة المتفرقدة، 
م، ال  عام 5102محافظة ديال . وقد بي  لنا الجدو  ا  العنف ارتفع ما بي  عام واالخير  حلت 

 (.%22( ال  )%52(، وفي كركو  م  )%45( ال  )%00م، في محافظة نينوب م  )5102
( 0222( مدو عي  الد  )2222كما اظهر الجددو  ا  مجمدوع ضدحايا العندف خدال  هد ا الشدهر )

 وكما موضح في الجدو  ادنا . ( جريح.5201قتي ، و)
 (02جدو  )
 .م5102و5102 سنتيم   األو  كانو  يوضح ضحايا العنف في المحافظات الساخنة لشهر 

المحافظة   ت
 الضحايا

 القتلددددد 
5102 

 القتلددددد  %
5102 

مجمددوع  %
قتلدددددددددددد  
 العامي 

  الجرح  %
5102 

  الجرح  %
5102 

مجمددوع  %
جرحدددد  
 العامي 

 مجموع %
ضدددددددحا
يددددددددددددددددددددددا 
5102 

 مجموع %
ضدددددددحا
يددددددددددددددددددددددا 
5102 

المجموع  %
 الكلي

% 

 82.2 0241 24 225 25 0184 22.2 0201 81 252 21 242 52.0 221 55 015 20 520 باداد 0
قددددددددددددددددددوات  5

 54ام 
828    828 28.2 222    222 02.2 420    420 52.5 

 50.4 418 45 205 00 42 55.5 254 52 200 2 02 51.5 522 22 514 52 24 نينوب  2

 2.2 025    025 1.2 02    02 5.0 058    058 55االنبار 8
 2.5 050 22 50 52 21 0.8 22 45 52 04 2 2.8 44 22 28 52 58 كركو  2
 56صددال  2

 الدي 
 0.0 85 ددددد دددددد 011 85 0.2 21 ددددد ددد 011 21 1.5 05 دددد ددد 011 05

 1.2 52 82 01 22 02 1.2 00 82 2 22 2 1.5 05 85 2 24 2 المتفرقة 4
 1.8 02 دددد دددد 011 02 1.2 2 ددددد دددد 011 2 1.2 01 ددد دددد 011 01 57ديال  5
 011 2222 25 0825 20 5558 011 5201 82 0122 28 0588 011 0222 54 242 25 541 المجموع 

 -نتائج الدراسة:ثالثًا: 
 -اهم النتائ  التي توصلت هي االتي 

العاصمة بادداد كاندت االكمدر تضدررًا مد  بدي  محافظدات العدراق، بعدد  اظهرت الدراسة ا  .0
( جددريح، وهددي تعتبددر مدد  04010( قتيدد ، و)2425( مددو عي  بددي  )58521ا  فقدددت )

المندداطذ الوسددط  فددي العددراق، ويشددير العنددف فيهددا الدد  عدددم اسددتقرار الوضددع االمنددي فددي 
العاصددمة واالطددراف المحيطددة العددراق،    ا  علدد  اخددتالف دو  العددالم يقددا  االسددتقرار ب

 بها.
توصلت الدراسة ا  قدوات االمد  العراقدي، لدم تسدتطع الحفداا علد  االمد ، بد  هدي كاندت  .5

( 2282( مدو عي  بدي )05525ضم  دائر  ضحايا العنف ال   طا  العراق،    فقددت )
 ( جريح.5514قتي ، و)
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فدي محافظدة االنبدار ا  االمدم المتحدد  ركد ت ايضدًا علد  ضدحايا العندف اظهرت الدراسدة  .2
( قتيد ، 442( تو عدوا بدي  )2404بعد ا  تعرضت ال  موجة م  العندف را  ضدحيتها )

 ( جريح.2252و)
توصددلت نتددائ  الدراسددة ا  المحافظددات الجنو يددة كانددت االقدد  تضددررًا جددراء العنددف الدددائر  .8

 (.%0.2في العراق،    لم ي د نسبة الضحايا فيها كافة ع  )
ي المحافظدات التدي تقدع شدما  و درب وشدرق بادداد بنسدب عاليدة، ترك ت اعما  العنف فد .2

 تن ر بخطر يمهد لمستقب  مضطرب لها.
 -االستنتاجات:رابعًا: 

 -  الدراسة االتي ئُيستنت  م  نتا
تمكنت االمدم المتحدد  )يوندامي( مد  التعريدف بضدحايا العندف فدي العدراق، بشدك  واضدح،  .0

بنشددر بيدا  يوضدح للساسددة وللشدعب العراقدي المآسددي وقدد اوفد  الموقددع بالت اماتد  الشدهرية 
 التي يتعرض لها ابناء  ما دام كانت هنا  اضطرابات وعدم استقرار.

يتضح م  نتائ  الدراسة ا  العنف في العراق ر م انخفاض معدالتد ،  ال اند  خلدف  مدار  .5
 كبيددر  فددي ظهددور طبقددة مهمشددة) ارامدد ، ايتددام، معدداقي (، ممكدد  ا  تكددو  فددي ا  لحظددة

فضداًل ا  هد   الطبقدة سدتولد مجتمدع متفكد  يعداني مد   وقودًا لعدم االستقرار فدي العدراق.
 عديد م  االمراض النفسية واالجتماعية.

سددددديعاني العدددددراق طيلدددددة السدددددني  القادمدددددة مددددد  ا مدددددة فدددددي عددددددم تدددددوفر االدويدددددة الضدددددرورية  .2
سددبة لضددحايا للمتضددرري  امددر العنددف، فضدداًل عدد  عدددم قدرتدد  فددي االلتدد ام بتددوفير بيئددة منا

 العنف م  حيث المرافذ الصحية والسكنية والمعيشية.
ا  مجمددوع ضددحايا العنددف فددي مجتمددع تمتدد   فيدد  القوميددة، والدينيددة، والقبليددة، والطائفيدددة  .8

السياسية والدينية، يالشر ا  العنف ل  يتوقف، بد  سدي داد ا  لدم تعدال  الحكومدة العراقيدة 
 .ال  ظهور عدم االستقراراالسباب الحقيقية التي تالد  باستمرار 

 -التوصيات والمقترحات:خامسًا: 
 -يرب الباحث ان  يتوجب عل  الحكومة العراقية دراسة االتي 

فدددي العددراق بمدددا يرضددي االطددراف كافدددة، وفددتح صدددفحة العمدد  علدد  انهددداء اسددباب العنددف  .0
العنددف جديددد  مددع االطددراف  ات العالقددة بددالعنف، واقناعهددا بايقدداف ن يددف الدددم بعيدددًا عدد  

المتباد  بي  االطدراف المختلفدة،    ا  ا  عراقدي يسدقم فدي هد   الموجدة مد  العندف هدو 
 خسار  للدولة العراقية.

 العم  عل  تهيئة بيئات مناسبة الستيعاب المعاقي  امر العنف الدائر في العراق. .5
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بدداا تددوفير معيشددة مناسددبة لالرامدد  وااليتددام، ومحاولددة ابعددادهم عدد  الشددعور بددالاب  واالح .2
 وبالتالي ابعادهم ع  م  يستالهم ال راض ادامة العنف.

 
 
 
 

 المستخلص:
شكلت المواقع االلكترونية مرحلة متقدمة في التعريف بالقضايا المفصدلية التدي تواجد  االنسدانية ال 
سديما العنددف، والد   اخدد ت تتصداعد وتيرتدد  نهايدة القددر  الماضدي و دايددة القدر  الواحددد والعشددري ، 

المنظمات الدوليدة خاصدة المنظمدات المرتبطدة بداالمم علد  االسدتفاد  بشدك  واسدع مد  وقد عملت 
تقنيات االتصا  الجديد  المرتبطة باالنترنت، وانش ت لها مواقع عل  تل  الشبكة بعد ا  اكتشدفت 
   اعدددداد كبيدددر  مددد  الجمهدددور العدددالمي يسدددتخدم االنترندددت ويتعدددرض بشدددك  فعدددا  الددد  المحتدددوب 

ور فيد ، وبدالر م مد  ا  تواجدد االمدم المتحدد  فدي العدراق كدا  فدي منتصدف القدر  االعالمي المنش
م، بصدددور  فعليدددة نتيجدددة تددددهور 5112الماضددي،  ال انهدددا دخلدددت علددد  السددداحة العراقيدددة بعددد عدددام 

الحالددة االنسددانية لدددب الشددعب العراقددي بسددبب االحددتال  االمريكددي للعددراق، وحدد  مالسسددات الضددبم 
يددة، وظهددور جماعددات مسددلحة م جددت مددا بددي  مقاتلتهددا لالحددتال  االمريكددي، الرسددمية للدولددة العراق

واختالفها وقتالها مع بعضدها الدبعض، وكاندت نتيجدة كد   لد  تددهور الوضدع االمندي فدي العدراق، 
وسقوا مئات االالف م  المدنيي  العراقيي  ما بدي  قتيد  وجدريح، وقدد ومقدت االمدم المتحدد  اعدداد 

 في اسباب ه ا العنف.ضحايا العنف دو  الخوض 
وقددد سددعت هدد   الدراسددة الدد  تحديددد دور االمددم المتحددد  فددي التعريددف بضددحايا العنددف فددي العددراق، 
وا  المحافظات العراقيدة التدي تعرضدت الد  سدقوا اعدداد كبيدر  مد  سدكانها نتيجدة عددم االسدتقرار 

  -في العراق، وتوصلت ال  اهم النتائ  االتية 
بادداد كاندت االكمدر تضدررًا مد  بدي  محافظدات العدراق، بعدد  اظهرت الدراسة ا  العاصمة .0

( جددريح، وهددي تعتبددر مدد  04010( قتيدد ، و)2425( مددو عي  بددي  )58521ا  فقدددت )
 المناطذ الوسط  في العراق.

توصلت الدراسة ا  قدوات االمد  العراقدي، لدم تسدتطع الحفداا علد  االمد ، بد  هدي كاندت  .5
( 2282( مدو عي  بدي )05525راق،    فقددت )ضم  دائر  ضحايا العنف ال   طا  الع

 ( جريح.5514قتي ، و)
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تركددد ت اعمدددا  العندددف فدددي المحافظدددات التدددي تقدددع شدددما  و دددرب وشدددرق بادددداد ) االنبدددار،  .2
ديال ، صال  الدي ، نينوب، كركو ( بنسب عالية، تن ر بخطر يمهد لمستقب  مضطرب 

 لها.
Abstract: 

Web sites have developed an advanced stage in the definition of the critical issues facing 

humanity, especially violence, which has been escalating at the end of the last century and 

the beginning of the 21st century. International organizations, especially organizations 

associated with the United Nations, have made extensive use of new Internet-related 

communication technologies, On the network after discovering that large numbers of the 

global public uses the Internet and effectively exposed to the media content published in it, 

and although the presence of the United Nations in Iraq was in the middle of the last 

century, but it entered into the Iraqi conflict after 2003, effectively due to the deterioration 

of the humanitarian situation of the Iraqi people because of the US occupation of Iraq, the 

dismantling of official institutions of control of the Iraqi state, and the emergence of armed 

groups that merged between its fighters to the American occupation, and the difference and 

fighting with each other, In Iraq, and the deaths of hundreds of thousands of Iraqi civilians 

between dead and wounded, and the United Nations has documented the numbers of 

victims of violence without going into the causes of this violence. 

The study sought to determine the role of the United Nations in the definition of victims of 

violence in Iraq, and any Iraqi provinces that have been subjected to the fall of large 

numbers of its population as a result of instability in Iraq, and reached the following 

important results: 

1. The study showed that the capital Baghdad was the worst affected among 

the provinces of Iraq, after it lost (24960) distributed between (6859) dead 

and (18101) wounded, which is a central region of Iraq. 

2.  The study found that the Iraqi security forces were unable to maintain 

security. They were in the circle of victims of the violence that has plagued 

Iraq. In 19979, it lost 5,546 dead and 9208 injured. 

3. The violence in the provinces north, west and east of Baghdad (Anbar, 

Diyala, Salah al-Din, Nineveh and Kirkuk) has been concentrated in high 

proportions, threatening to pave the way for a troubled future. 

                                                           
 عشاقين يضا  الاذي القطاقي، المتحادة األم  فقيق و( يونامي)  العقا  لمساعدة المتحدة األم  بعث  من العقا  في المتحدة األم  تألف 1

 220 علا  يزياد وماا دولياا موظفاا 170 نحاو العاقا  فاي المتحادة األما  لاد  ويعمال. العاقا  فاي حاليا تعمل المتحدة لألم  تابع  وكال 

 .عشقة الثماني المحافظات جميع في ينتشقون وطنيا موظفا
 .اتنتقنت شؤون في متدصص الكتقوني موقع 2
تاأقي   /http://www.internetlivestats.comالموقع اتلكتقوني:  ،Internet Live Stats ILS اإلنتقنت متتبعاحصائي  عل   3

  .3/3/2017الددول 
  .16/8/2016تأقي  الددول   http://babil24.com/ar/newsدقاس  منشوقة عل  موقع بابل اتدباقي عل  القابط: 4
ألجد اء واسدعة مد  االراضدي  ("داعد  )الدولدة االسدالمية فدي العدراق والشدام د" حركدة تعبئدة شدعبية ت سسدت بعدد اجتيدا  مدا يعدرف بد وهي 5

المرجددع الددديني االعلدد  للشدديعة فددي العددراق العراقيددة وقيامهددا بعمليددات قتدد  واسددعة ألعددداد مدد  ابندداء الشددعب العراقددي، علدد  امددر  لدد  دعددا 
المددنيي  للتطدوع والددفاع عد  وطدنهم، وعلد  امدر  لد  تطدوع  5108فدي شدهر ح يدرا  مد  عدام  يقديم فدي العدراق( )علي السيسدتاني والعالم

http://www.internetlivestats.com/
http://babil24.com/ar/news
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/ايلدو  مد  العدام نفسد  اصددر مجلد  الدو راء  قدرارًا يددعو فيد  رئدي  الدو راء 21مئات االالف م  العراقيي  في الحشد الشعبي، وفي يدوم 
 لحركة لهم ودعمهم باألسلحة فضاًل ع  الدعم اللوجستي.لتخصيص رواتب للمتطوعي  وتدريبهم وتوفير ا

 ينظر ال    6
       عراقددي قتلددوا مندد  بدايددة الادد و  222111اشددارت دراسددة مسددحية اجرتهددا مجلددة النسدديت الطبيددة البريطانيددة المرموقددة  لدد

 .5112تشري  ماني  كتو ر  00وحت   5112ا ار مار   05األمريكي في 
 فقم. 5112عراقي قتلوا خال  عام  28111حو قالت األمم المتحد  ا  ن 
  020، وتوصددلتا  لدد     5112و جددرت منظمددة الصددحة العالميددة وو ار  الصددحة العراقيددة تحقيقددا بشدد   هدد   القضددية فددي العددام 

 قتديال فدي اليدوم، بد  051 لف مدني عراقي قتلوا بصور  عنيفة خال  السنوات المالث األول  لالحدتال  األمريكدي،    حدوالي 
 لفا، حيدث  كدد مسدالولو منظمدة الصدحة  552 الف و 018تعتقد منظمة الصحة العالمية    عدد القتل  العراقيي  يتراو  بي  
البريطانيدددة    األرقدددام ’ الاارديدددا ‘لصدددحيفة  5112 – 5112العالميدددة المشددداركو  فدددي هددد   الدراسدددة التدددي تاطدددي الفتدددر  مددد  

 لفا بما فدي  لد  حسداب  مكانيدة الخطد  وسدوء التقددير ل عدداد  552االف و 018ي  الجديد  التي سجلتها الدراسة تتراو  ما ب
البريطانية المتخصصة في احصاء ضحايا العندف فدي العدراق فدي تقريدر نشدرت  ’  يرا  باد  كاونت‘الحقيقية. و علنت منظمة 

 لفددا علدد  األقدد . و كددر  545بلددد ، 5112،    عدددد القتلدد  فددي العددراق مندد  االجتيددا  األمريكددي عددام 5102فددي   ار/مددار  
مددنيا، قتلدوا علد  مددب عشدر سدنوات فدي  عمدا  العندف المتواصدلة  824 لفدا و 055مددنيا، و 02 لفدا و 005التقريدر    بدي  

 لددف شدخص. و دي  التقريدر    باددداد  021فدي العدراق، فيمدا يبلدد مجمددوع مد  قتلدوا ومد  ضددمنهم المقداتلو  والعسدكريو  نحدو 
مد  العددد  %84لسدنوات العشدر الماضدية، وال تد ا  المنطقدة األكمدر خطدور  فدي البلدد، حيدث قتد  فيهدا نحدو كانت علد  مددار ا

األكمددر دمويددة. ويالكددد التحقيددذ الدد    وردتدد  المنظمددة     5114و 5112اوجمددالي للقتلدد ، فيمددا كددا  الصددراع الطددائفي بددي  
   منهم المسلحو .األمريكيي  قتلوا م  المدنيي  العراقيي   ر عة  ضعاف ما قتل

 وتقدو  منظمدة (Iraqi Body Count) –   التدي تتحقدذ مد  مطابقدة ارقدام القتلد  الرسدمية مدع  -   احصداء القتلد  العدراقيي
 .5105مدنيا قتلوا في عام  8220االرقام التي تعلنها وسائ  االعالم    

 .022، ص  5111عاطف عدلي العبد ، الر   العام وطرق قياس  د األس  النظرية والمنهجية ، القاهر  ، دار الفكر العر ي ،  7
 .501م، ص5114، الكويت، مكتبة الفال ، 2السيد احمد مصطف  عمر، البحث االعالمي مفهوم .. اجراءات .. ومناهج ، ا 8
 .521م، ص0555ت في مناه  البحث العلمي، القاهر ، عالم الكتب، سمير محمد حسي ، بحوث االعالم دراسا 9

ا  انهدا تد خرت عد   م.5102مد  عدام  يا شهر نيسا  حت  المداني مد   يدارافي  شهر ايار ت خرت المنظمة ع  اعال  حصيلة ضح 10
تددقيذ مد  تقدارير تلقتهدا تفيدد باحتمدا  موعد اعال  الحصيلة ليوم واحد، يرب الباحث ا  السبب فدي  لد  قدد يعدود الد  ا  البعمدة حاولدت ال

م، )واعتنقدوا االسدالم بداوكرا  حسدب مدا  كدرت التقدارير 5108( رجاًل اي يديًا اسرهم داع  في شهر  ب م  عدام 211قت  ما يص  ال  )
 للمنظمة( 

 علدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرابم   11
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=1

17&Itemid=556&lang=ar 
ا العنددف فددي العددراق و لدد  يعددود التجاهاتهددا عدداد  مددا تميدد  المواقددع االلكترونيددة الدد  عدددم االلتدد ام بنشددر اخبددار دقيقددة عدد  اعددداد الضددحاي 12

 السياسية وارتباطاتها االيديولوجية.
يدد كر الموقددع ا  االحصدداءات التددي يحصدد  عليهددا عدد  اعددداد الضددحايا جددراء العنددف فددي العددراق مدد  و ار  الصددحة العراقيددة فضدداًل عدد   13

 تقارير اخرب م  جهات ومنظمات  ير حكومية.
 -راجع الباحث في  ل    14

 522عبد الحميد ، تحلي  المحتوب في بحوث اوعالم، )م.  (، ص محمد. 
 58 شرف دروي  اللبا ، هشام عطية عبدالمقصود، مقدمة في مناه  البحث االعالمي، )م.  (، ص. 
  ، 525ص م،5112سمير محمد حسي ، دراسات في مناه  البحث العلمي بحوث االعالم، عالم الكتاب، القاهر. 

 -الدبقاء من:تألفت لجن   15

 .ا. .د. فقيد فياض صالح، قس  اتعال ، كلي  اتداب، جامع  تكقيت 
 ،قس  اتعال ، كلي  اتداب، جامع  تكقيت. ا. .د. يوسف حسن محمود 
  ،قس  اتعال ، كلي  اتداب، جامع  تكقيت. . . ابقاهي  صابق عبدالعزيز 

http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=117&Itemid=556&lang=ar
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=117&Itemid=556&lang=ar
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 .241، ص 0542ية ، بيروت ، مكتبة لبنا  ، احمد  كي بدو  ، معجم المصطلحات في العلوم االجتماع 16
مددالتمر السددليمانية) مقافددة الالعنددف فددي التعامدد  مددع اآلخددر (  ، باددداد ، بيددت  -عاليددة فددر  مصددطف  ، مفهددوم العنددف والعنددف األسددر   17

 . 525، ص 5114الحكمة ، 
بددداري ،  -د خليدد ، منشدددورات عويدددات، بيددروت، ترجمددة وتعريدددب خليدد  احمدد2، المجلددد 5 ندريدد  الالنددد، موسددوعة الالندددد الفلسددفية، ا 18

 . .0222-0228م، ص5110
دراسدددة فددي جدرائدددد الحيددا  ، الشدرق االوسددم ، ال مددا  -ا هدار صددبيح  نتداب، اتجاهددات الصددحافة العر يدة الدوليددة   اء العنددف فدي العددراق 19

 م.5114م، اطروحة دكتورا   ير منشور ، جامعة باداد، كلية االعالم،  20/05/5112 –م  0/0/5112للمد  م  
(، متواجدددددددددددددددددددد علددددددددددددددددددد  الصدددددددددددددددددددفحة الرئيسدددددددددددددددددددية علددددددددددددددددددد  الدددددددددددددددددددرابم 24محمدددددددددددددددددددد محفدددددددددددددددددددوا ، صدددددددددددددددددددحيفة النبددددددددددددددددددد ، العددددددددددددددددددددد ) 20

http://annabaa.org/nbahome/nba78/040.htm  00/2/5102، ت ريخ االسترجاع. 
،  0552ادوني  العكر  ، االرهاب السياسي د بحث في اصو  الظداهر  وابعادهدا االنسدانية ، بيدروت ، دار الطليعدة للطباعدة والنشدر ،  21
 . 020ص

 ددددددددددددددد العنددددددددددددددف )مدددددددددددددددخال( لدراسددددددددددددددة الظدددددددددددددداهر  االجتماعيددددددددددددددة" ، مجلددددددددددددددة  عبدددددددددددددددف مطلدددددددددددددد  ،" فددددددددددددددي  فاقددددددددددددددة قابيدددددددددددددد  جمعددددددددددددددة 22
 . 50، ص 5112( ، باداد ، مرك  دراسة اليات الرقي الفكر  ، 2مدار  ، العدد)  

( ،  2كدر الجديدد ، العددد ) برير العبداد  ، "العندف السياسدي بدي  االسدالميي  والددو  الحديمدة د قدراء  فدي  سدباب الظداهر  "، مجلدة  الف 23
دراسدددة -اتجاهددات الصددحافة العر يددة الدوليددة   اء العنددف فددي العددراق نقدداًل عدد   ا هددار صددبيح  نتدداب، . 2  -2بددال تدداريخ نشددر ، ص ص 

داد، م، اطروحة دكتورا   ير منشدور ، جامعدة باد 20/05/5112 –م  0/0/5112فدي جدرائدد الحيا  ، الشرق االوسم ، ال ما  للمد  م  
 .82ص م.5114كلية االعالم، 

 ، عندما قال قد ينتهي العقا  1889وهو ما اكده انطوني زويني مبعو  الوتيات المتحدة للشق  اتوسط اما  مجلس الشيوخ عا   24

 ال  تنافس دمس  او عشقة او عشقين او تسعين جماع  عل  السلط .
 م.00/2/5102ت ريخ الدخو   /http://www.annaqed.com  مال  مسلماني، عراق اليوم عراق االم ، عل  الرابم 25
 -منظقوا هذا اتتجاه يفسقون اسباب العنف ال  اتتي:  26

 . تنشأ النزاعات العدواني  في المجتمع من تصاعد الكبت، واتحباط والتوقعات الفقدي 
  ومستو  اتحتياجات والتطلعات المكبوته لد  اتفقاد، بي  تتصاعد العدواني  مع توجد عالق  طقدي  بين تصاعد العنف

 تصاعد اتحتياجات المكبوته والتطلعات غيق المتحقق .
  تنشأ متوالي  العنف عن تقاتيبي  مقاكز القو  في المجتمع، إذ ان عجز الفقد عن مواجه  اتسباب الحقيقي  لالحباط يدفعه

 دونه في التقتيب اتجتماعي.لتوجيه العنف لمن ه  
  قد تكون قموز السلط  والدول  الهدف القئيس للعدواني  باعتباقه الحاجز اتكثق صالب  الذي يعتقض تحقيق الفقد

لتطلعاته، مما يؤدي ال  توجه العنف نحو القاديكالي  عبق تكوين داليا مقاوم  للدول ، واستهداف مصالحها في المجتمع 
 لدول  والسلط ، والتحول نحو الفوض .بهدف تقويض بني  ا

  يؤدي التصدي للعدواني  بالعنف، ال  توليد قدود فعل عكسي  تؤدي ال  تصاعد موجات عاتي  من العنف المجتمعي، بينما
 تؤدي مواجه  اتدتالتت وتمهيد السبل لتحقيق التطلعات لتقليل حدة العنف تدقيجياً.

يت  بها العنف او تقديمه في البقام  لها تأثيق عل  احتمال قيا  افقاد الجمهوق بسلوكيات او تقول هذه النظقي  ان الطقيق  التي  27

تصقفات ذات طابع عدواني، إذ يقد  العنف او الجقيم  بشكل له ما يبققه مثل الدفاع عن النفس او القصاص فان ذلك يزيد من 
 .ق مثل هذه التبقيقات ليبقق بها سلوكه العدوانياحتماتت اتستجاب  العدواني  ذلك تن المشاهد يمكن ان يعتن

 هذه وبحسب ،(CBS) شبك  في التلفزيون صناع  في العاملين احد" Klapper" كالبق جوزيف النظقي  هذه استنتاجات صم  28

 وفي العنيف ، التصقفات بدصوص للمشاهد السابق  المواقف تعزز اتعال  وسائل في المعقوض  والمواقف التصقفات فان النظقي 
 .عنيف بشكل للتصقف المشاهد لد  الموجودة الميول تعزز وانما العنف دلق ال  تؤدي ت اتعال  وسائل فان الحال  هذه

ً  شدصي  لها تجعل متعددة مضامين من تحوي  وما اتعال  وسائل ان النظقي  هذه تؤكد 29  يؤثق القمزي العال  وهذا قمزياً، وعالما

ً  اتكثق المقئي  اتعال  وسائل وتعد فيه، والتأثيق لوعيه قعايته دالل من المتلقي في  عند سيما ت النظقي ، هذه عل  ودليالً  وضوحا
 من والصقاع القوة تماقس اتفال  مشاهد في تظهق التي الشدصيات ان كما والجقيم ، العنف مشاهد عل  تحتوي التي اتفال  ب 
 للعال  مشابه كأنه المشاهد يعيشه الذي الحقيقي العال  فيبدو. حياة كاسلوب المتلقي وعي ال  يتسقب العنف هذا وبالتالي السيطقة، اجل
 والجقيم  بالعنف ملئ الحقيقي العال  ان المتلقي فيعتقد للحقيق  انعكاس هو اتفال  في يحد  ما وان اتعال ، وسائل عبق يشاهده الذي
 .اتعال  وسائل كعال 

دقاساات متعمقاا  للفااعلين العنفياين فاي ضااوء منااه  نوعيا  لمعقفاا  الكيفيا  التاي يحاد  فيهااا العناف ودقاسا  الدطاااب وهاذا يتطلاب  30

السياساي وثثاقه فااي توسايع المسااافات اتجتماعيا  باين مكونااات المجتماع العقاقااي ودقاسا  المساافات اتجتماعياا  واتتجاهاات التعصاابي  
 .دادل هذه المكونات

قددراء  فددي الشخصددية المسددتفو م  العوامدد  المهيّ ئددة والمالججددة للعنددف، مالسسددة مدددار   -، العنددف األهلددي فددي العددراقاسددماء جميدد  رشدديد   31
م، متواجدددددددددددددددد علددددددددددددددد  رابدددددددددددددددم المالسسدددددددددددددددة   5112لدراسدددددددددددددددة اليدددددددددددددددات الرقدددددددددددددددي الفكدددددددددددددددر ، العددددددددددددددددد المالدددددددددددددددث، السدددددددددددددددنة االولددددددددددددددد ، 

http://www.madarik.net/mag3/3.htm  00/2/5102، ت ريخ الدخو 

http://www.annaqed.com/
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، علاا  الااقابط: JULY /2003/ 29(، 11260من الحبيااب، تزييااف الماادن والتطااقف، صااحيف  الجقياادة اتلكتقونياا ، العاادد )عباادالقح 32

jazirah.com/2003/20030728/ar4.htm-http://www.al   12/8/2016تأقي  الددول.  
قددراء  فددي الشخصددية المسددتفو م  العوامدد  المهيّ ئددة والمالججددة للعنددف، مالسسددة مدددار   -اسددماء جميدد  رشدديد، العنددف األهلددي فددي العددراق   33

م، متواجدددددددددددددددد علددددددددددددددد  رابدددددددددددددددم المالسسدددددددددددددددة   5112لدراسدددددددددددددددة اليدددددددددددددددات الرقدددددددددددددددي الفكدددددددددددددددر ، العددددددددددددددددد المالدددددددددددددددث، السدددددددددددددددنة االولددددددددددددددد ، 
http://www.madarik.net/mag3/3.htm  00/2/5102، ت ريخ الدخو 

 الماانه  لوصااف" البنكااي التعلااي " مصااطلح ثوجااد ماان هااوو فقيااقي باااولو الفيلسااوفنسااب  الاا   فقايااقي باااولو بمصااطلحالمعااقوف  34

ل ثناه: "قاائال التعلاي  في المعاصق  قجااتً  النااس ويقاود والفعال، التفكياق علا  يسايطق ثن يحااول وهاو، متلقيا  كائناات إلا  الطاالب يحاول
   ".اإلبداعي  طاقاته  يكبح كما حوله ، من العال  مع التأقل  إل  ونساءً 

ة الشدصي  في ققاءة -العقا  في األهلي العنف قشيد، جميل اسماء     35  مداقك مؤسس  للعنف، والمؤجج  المهيلِّئ  العوامل المستفَزَّ

:  المؤسس  قابط عل  متواجد  ،2006 اتول ، السن  الثال ، العدد الفكقي، الققي اليات لدقاس 

http://www.madarik.net/mag3/3.htm،  11/6/2016 الددول تأقي 
الذي عمل عل  نقل دطب دادلي  للطوائف العقاقي  ونشقها للتحقيض اتطقاف اتدق ، مثل القوافض  ت سيما اتعال  الجديد 36

 لثقاف  الديني ، ومفهو  اتسال  والجهاد.والنواصب وما لهما من دتتت ديني  عميق  اتدتالف بين الجمهوق البسيط متدني ا
 النسب التي يت  استدقاجها من قبل الباح  تت  من دالل جمع الفئ  او الصنف نفسهُ ث  يت  قسم  الجزء عل  الكل مضقوباً في مائ . *
علدد  مجمددوع  للشددهر الواحددد،    مدد  تقسدديم مجمددوع الضددحايا تي هدد   النسددبة المئويددة تددم اسددتخراجها مدد  عدددد الضددحايا بددي  اشددهر السددن *

 كاملة مضروبًا في مائة. تي الضحايا للسن
  .2011حسب احصاء وزاقة التدطيط العقاقي  لعا   37
 آدقين. 2مدنيين وجقح  1 ، قتل 2016في شباط لعا   38
  .1201من عا   شباطفي شهق  بمدين  كقكوك ل  تؤشق ممثلي  اتم  المتحدة عن وجود دسائق 39
 مدني في محافظ  بابل. 121وجقح  61قتل  2016ا  في اذاق من ع 40
  .2011من عا   آذاقل  تؤشق ممثلي  اتم  المتحدة عن وجود دسائق بمدين  كقكوك في شهق  41
 مدني في محافظ  البصقة. 16وجقح  9قتل  2016في نيسان من عا   42
بسبب العمليات العسكقي  التاي تجاقي هنااك،   ،2016عا   لشهق اياق من ل  يتس  لبعث  اتم  المتحدة الحصول عل  اعداد الضحايا 43
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